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Stam- och våtrumsrenovering 
Arbetet är nu avslutat, slutbesiktning är gjord 
och garantitiden (5 år) har börjat löpa. Skulle 
du konstatera några återstående brister så 
vänd dig till HSB Kundtjänst eller till HSB 
Kontakt. Den stora gästparkeringen där 
arbetsbodarna stod är nu öppen igen. 
 
Containrar för grovsopor tas bort 
Kommunen har beslutat att upphöra med 
hämtning av grovsopor i stora containers. För 
oss i Brf Boken kommer detta att gälla från och 
med 1 juni.  
 
Våra två stora containrar för grovsopor 
kommer att tas bort och ersättas av mindre 
behållare för grovsopor. De nya behållarna 
kommer att stå i de utrymmen som idag är 
avsedda för de stora containrarna. Den extra 
containern i backen vid panncentralen kommer 
dock att finnas kvar under en övergångsperiod. 
 
Större och skrymmande avfall (möbler, 
inredning, etc.) som inte får plats i de nya 
behållarna kommer vi boende själva att få 
transportera till kommunens återvinnings-
station i Görväln. 
 
Sortering av matavfall 
Utsortering och insamling av matavfall för 
energiåtervinning håller på att genomföras i 
hela Järfälla Kommun. Nu är det vår tur i Brf 
Boken. Från och med 1 juni börjar vi med att 
sortera ut vårt matavfall från våra 
hushållssopor. Det innebär att några av de 
nuvarande behållarna för restavfall 
(hushållssopor) i respektive soprum kommer 
att bytas ut till mindre och bruna behållare för 
matavfall.  
 
Kommunens startpaket för utsortering av 
matavfall, inklusive informationsbroschyr, 
kommer att delas ut till alla boende under maj 
månad. Startpaketen kommer att ställas i 
trapphusen utanför era lägenhetsdörrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Återvinning av kartong och wellpapp 
För att undvika att behållarna för kartong-
återvinning snabbt blir överfulla ber vi er alla 
att vika ihop kartongerna innan de slängs.  
 
Fritidslokalen 
Med anledning av gällande restriktioner och 
rekommendationer rörande Corona pandemin 
kommer ni boende inte att kunna boka 
fritidslokalen för fester och liknande 
arrangemang. Detta gäller tills vidare och 
styrelsen återkommer med information så 
snart det kan bli aktuellt att åter öppna för 
bokning. 
 
Årsstämma 
På grund av svårigheten att hålla en traditionell 
årsstämma med fysisk närvaro på ett 
smittsäkert sätt har styrelsen beslutat att årets 
föreningsstämma skall genomföras medelst 
poströstning. Datum och tid samt detaljerad 
information om hur det hela kommer att gå till 
kommer tillsammans med kallelsen.  
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
 
Den här gången har vi inget särskilt att ta upp, 
men det kan ju ändå vara läge för alla att ”läsa 
på” lite om vad som gäller i föreningen. 
 
Stadgar 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/bo-
i-bostadsratt/stadgar/ 
 
BRF Bokens webbplats 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/ 
boken-i-detalj/ 
 

Kontaktuppgifter 

Styrelsen: styrelsen@brfboken.se 

HSB Kontakt: 010-442 50 00 

Nomor kundtjänst: 0771-122 301 

 

På anslagstavlan i ert trapphus hittar ni flera 

kontaktuppgifter. 
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