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Coronaviruset 
Smittspridningen fortsätter att öka så det är 
fortfarande viktigt att fortsätta följa gällande 
regler och 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.  

• Lägg inte ut fågelmat, varken på 
marken eller i fröautomater 

• 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 
Renoveringen går efter årsskiftet in sin slutfas. 
Alltjämt fortlöper arbetet inom budget och 
enligt tidplan. 
 
Låsning av bakdörrar 
Vår fastighetsskötare har påbörjat arbetet med 
att kontrollera bakdörrarna i samtliga hus och 
åtgärda de som inte fungerar. Bakdörrarna 
kommer fortsatt att vara låsta tills arbetet är 
slutfört. 
 
Levande ljus 
Som vid varje jul vill vi påminna om att vara 
försiktig med levande ljus. Vanliga orsaker till 
lägenhetsbränder är att brinnande ljus lämnats 
utan tillsyn i ljusstakar med mossa eller annat 
som kan fatta eld samt att brinnande ljus 
placerats nära gardiner eller annat brännbart. 
Juletid kan vara ett bra tillfälle att kontrollera 
om ens brandvarnare fungerar 
 

Julklappssopor och granar 
Julgranar kan kastas i någon av våra två 
containrar för grovsopor. Presentpapper 
sorteras som wellpapp och presentsnören som 
hushållssopor. 
 
Årsavgiften  
Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften 
med 3,0 % från och med den 1 januari 2021 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
 
Andrahandsupplåtelse 
Styrelsen har under året hanterat ett antal 
ärenden rörande andrahandsupplåtelse av 
lägenhet. Av dessa ärenden har framgått att 
alla i föreningen inte är fullt insatta i vad som 
gäller enligt lagar, stadgar och regler. 
 
Vi vill därför påminna om att: 

• Upplåtelse av lägenheten i andra hand 
får endast ske efter styrelsens skriftliga 
samtycke. (Ansökningsblankett kan fås 
från HSB-kontoret) 

• Andrahandsupplåtelsen är 
tidsbegränsad. Styrelsen har beslutat 
om en praxis där samtycke ges för upp 
till sex månader med möjlighet till 
förlängning med max sex månader, 
d.v.s. sammantaget högst ett år. 

• Olovlig upplåtelse av lägenhet i andra 
hand, d.v.s. upplåtelse utan styrelsens 
samtycke, kan leda till beslut om 
uppsägning och avflyttning. 
 

Läs mer i våra stadgar (§ 40 och § 44). 
 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/bo-
i-bostadsratt/stadgar/ 
 

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. 

 

God jul och gott nytt år önskar 

styrelsen 
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