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Årsstämma 2021 
Stämman genomfördes medelst poströstning som 
planerat den 31 maj. 33 lägenheters företrädare 
deltog genom att lämna in sina poströster. Samtliga 
föreliggande förslag godkändes av stämman. 
Protokollet kommer att läggas upp på vår hemsida 
samt finnas i HSB Portalen när det är färdigjusterat 
och klart.  
 
Extra föreningsstämma i höst 
Styrelsen kommer när så är möjligt med tanke på 
pandemin och gällande restriktioner, att kalla till 
och genomföra en extra föreningsstämma i höst. 
Där kommer de årsstämmopunkter som inte 
behandlades på den ordinarie stämman den 
31 maj, bl.a. åtta inkomna motioner, att behandlas. 
 
Ny HSB-förvaltare i föreningen 
Niklas Svensson, vår HSB-förvaltare sedan ca fem 
år tillbaka har nu ersatts av Benny Hejdenberg.  
Telefon: 010-442 50 35 
e-post: benny.hejdenberg@hsb.se 
 
Nya styrelsen 2021–2022 
Efter årsstämman har styrelsen konstituerat sig 
enlig följande: 
 

Ledamöter: 
Jörgen Hansen, Axv 29, ordförande 
Leif Blomkvist, Axv 35, sekreterare 
Sten-Åke Svensson, Axv 21 
Tomas Tisell, Axv 73 
Kickan Hagroos, Axv 59 
Mats Lundberg, Axv 87 
Lisa Plars – ny HSB-ledamot 
 

Suppleanter: 
Astrid Sjölander, Axv 81 
Yassin Hussin, Axv 81 

 
Pågående utomhusarbeten i föreningen 

I föreningen pågår nu flera större utomhusarbeten 
som under tiden de pågår kommer att ha inverkan 
på vår utemiljö. Det gamla röda staketet vid våra 
parkeringar har blivit dåligt och byts ut mot ett nytt. 
Våra lekplatser rustas upp och byggs om för att 
säkerställa att våra lekplatser fullt ut uppfyller 
högsta ställda säkerhetskrav. Vi har också startat 
ett pilotprojekt i hus A (Axvägen 1-7) i syfte att 
försöka finna en långsiktig lösning på våra 
råttproblem. En statusbesiktning av samtliga 
balkongtak på översta våningen (86 st) har beställts 
och ni som blir berörda kommer att bli kontaktade 
om tillträde till er lägenhet.  

Fritidslokalen 
Vår fritidslokal på Axvägen 83 fortsätter att vara 
stängd på grund av pandemin och myndigheterna 
restriktioner. Styrelsen bevakar utvecklingen och 
har för avsikt att framöver öppna fritidslokalen för 
bokningar igen Vi kommer löpande att i 
Bokenbladet informera om våra fortsatta planer för 
fritidslokalen. 
 
Hobbylokalen 
Föreningens hobbylokal i källaren Axvägen 81 är 
nu stängd och i enlighet med en beviljad motion till 
årsstämman 2020 utreder styrelsen nu huruvida 
denna lokal kan göras om till ett övernattningsrum 
som tillfälligt kan nyttjas av oss boende och våra 
gäster. Vi återkommer i Bokenbladet när vi har 
mera information kring detta. 
 
Påminnelse – Containrar för grovsopor 
Större och skrymmande avfall (möbler, inredning, 
etc.) som inte får plats i de nya behållarna måste vi 
boende själva transportera till kommunens 
återvinningsstation i Görväln. 
 
Aktuellt! Vad säger vår hemsida? 
Alla våra lägenheter har bredbandsuttag från 
Telenor (f.d. Bredbandsbolaget) som är installerade 
på en bestämd plats i lägenheterna. Det är 
föreningen som äger denna installation, inklusive 
inkommande ledningar och vägguttag. Du som 
boende kan därför inte flytta uttaget till en annan 
plats i lägenheten eller på annat sätt göra ingrepp i 
installationen. Föreningen kommer inte att medge 
byte eller flytt av uttaget. Om ingrepp i instal-
lationen ändå görs eller har gjorts kan du som 
lägenhetsinnehavare komma att få stå för 
kostnader för reparationer och återställning av 
installationen till ursprungligt skick. 
Skälet till att vi måste vara bestämda och tydliga på 
denna punkt är att ingrepp i bredbands-
installationen kan medföra att andra lägenheter i 
samma hus eller i större delar av området kan 
drabbas av långa avbrott i bredbandsleveransen. 
Under senaste året har vi haft ett par sådana 
incidenter vilket har drabbat flera boende och 
orsakat dem stora olägenheter, bl.a. försvårat 
möjligheten att arbeta hemifrån nu under 
pandemin. 
 
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. 

 

Styrelsen önskar er alla en god sommar! 
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