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Coronaviruset 
Nu när smittspridningen ökar så är det särskilt 
viktigt att ”hålla i och hålla ut”, fortsätta följa 
gällande regler och myndigheternas 
rekommendationer samt att vi alla gör vad vi 
kan för att minska spridningen av 
coronaviruset.  
 
Råttor (en fråga i repris) 
Hur vi kan hjälpas åt att förbättra situationen 

• Lämna inget ätbart eller sopor på 
uteplatser, i papperskorgar, på marken 
eller på annat ställe än i sopkärlen.  

• Var noga med att locket till sopkärlet är 
helt stängt. Om ett kärl för hushålls-
sopor (skyltat: RESTSOPOR) är fullt så 
ta några steg in i sophuset så hittar ni 
säkert ett kärl med gott om plats. 

• Styrelsen fortsätter att vidta ytterligare 
åtgärder för att minska problemen och 
frågan har högsta prioritet i vårt arbete.  

• Kontakta snarast vår förvaltare (via 
HSB Kontakt) och Nomor kundtjänst 
om du har problem med råttor.  

 
Stam- och våtrumsrenovering 
Arbetet fortlöper inom budget och i stort enligt 
tidplan. Ifall problem uppstår så kommer 
entreprenören via informationsblad att löpande 
informera er som berörs. 
 
Låsning av bakdörrar 
På grund av problem med dörrstängarna och 
den automatiska tidlåsningen och en därav 
ökad inbrottsrisk kommer bakdörrarna i 
samtliga trapphus att hållas låsta dygnet runt. 
Man kan naturligtvis även i fortsättningen 
öppna bakdörren med sin portnyckel. 
 

Diskmaskiner 
Vi har den senaste tiden haft ett antal 
vattenskador orsakade av läckande 
diskmaskiner. Vi ber er därför att regelbundet 
se över slangar, kopplingar och läckageskydd 
till era diskmaskiner. 
 
Laddplatser för el-bilar 
Styrelsen har gjort en genomgång av 
möjligheter och förutsättningar för att ordna 
laddplatser i föreningen. Efter diskussioner och 
överväganden har styrelsen beslutat att för 
närvarande inte prioritera ett sådant arbete.  
 
Flera faktorer har varit avgörande för beslutet 
att skjuta den här frågan på framtiden. De 
främsta är den oklarhet som råder kring hur 
marknaden för elbilar och laddstationer 
kommer att utvecklas de närmsta åren samt att 
föreningen behöver prioritera angelägna 
ombyggnader, reparationer och underhåll på 
fastigheter och mark. 
 
Nya fastighetsskötare 
Föreningen har sedan några veckor tillbaka 
nya fastighetsskötare, Tomas Gustavsson och 
Jan Westerlund. Jan är här på torsdagar och 
Tomas övriga veckodagar. Båda är erfarna 
fastighetsskötare och har tidigare vikarierat 
hos oss. 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
 
Biltrafik i vårt område 
Vi har noterat att biltrafiken inne mellan husen 
har ökat senaste tiden så vi behöver hjälpas åt 
att hålla nere biltrafiken i området så mycket 
som möjligt. 
 
Läs mer på vår hemsida. 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/bok
en-i-detalj/trivsel-i-foreningen/ 
 
 

Kontaktuppgifter 

BRF Bokens webbplats: 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/ 
boken-i-detalj/ 
 
Styrelsen: styrelsen@brfboken.se 

HSB Kontakt: 010-442 50 00 

Nomor kundtjänst: 0771-122 301 

 

På anslagstavlan i ert trapphus hittar ni flera 

kontaktuppgifter. 

Styrelsen 

OBS! Ny kod till soprummen från 

och med 30 november. 

Ny kod: 1632 
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