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Extra föreningsstämma i höst 
Styrelsen har beslutat att kalla till en extra 
föreningsstämma i slutet av november i syfte att 
behandla de motioner som tillställdes den ordinarie 
föreningsstämman den 31 maj. Kallelse med tid, 
plats och handlingar kommer att delas ut enligt de 
tidsramar som anges i våra stadgar. 
 
Fritidslokalen 
Föreningens medlemmar kommer återigen att 
kunna boka och använda Fritidslokalen. 
Bokningssystemet på vår webbplats öppnas den 24 
september och Fritidslokalen kommer att vara 
tillgänglig fr.o.m. den 1 oktober. 
 
Vår sophantering 
Styrelsen får ständiga påpekanden från flera av 
våra boende om att man är missnöjd med hur 
sophanteringen fungerar. Styrelsen tar detta på 
stort allvar och är väl medveten om att våra sophus 
inte fungerar ändamålsenligt idag och att vi har 
stora brister vår avfallshantering. Att vi under en 
kort tidsperiod har ålagts av Järfälla Kommun att 
införa större förändringar i sophanteringen, t.ex. 
utsortering av matavfall och att containrar för 
grovsopor tagits bort, gör inte situationen lättare. 
Att våra åtgärder för att hålla vår sophantering på 
en hyfsat acceptabel nivå genererar extra 
kostnader för föreningen är ytterligare en aspekt i 
sammanhanget. 
 
Styrelsen har konstaterat att vi med största 
sannolikhet behöver ta ett radikalt övergripande 
och sammanhållet grepp om vad som behöver 
göras för att få en väl fungerande avfallshantering 
framöver. Styrelsen har påbörjat detta mera 
långsiktiga arbete som dock inte kan förväntas ge 
konkreta resultat förrän om ett eller ett par år. 
 
Under tiden får vi i styrelsen åtgärda problem 
genom att ”laga och lappa”. Samtidigt behöver alla 
vi boende i föreningen hjälpas åt och göra vad vi 
kan för att vår avfallshantering skall bli bättre. 
 
Här kommer några råd och tips: 
 

• Var noga med att locket till sopkärlet är helt 
stängt.  

• Om ett kärl för hushållssopor (skyltat: 
RESTSOPOR) är fullt så ta några steg in i 
sophuset och släng soppåsen i ett kärl med 
mera plats. 

• Transportera större och skrymmande avfall 
(möbler, inredning, etc.) som inte får plats i de 
nya behållarna för grovsopor till kommunens 
återvinningsstation i Görväln. 

• Vik ihop kartongerna innan de slängs i 
behållarna för kartong-återvinning. 

• Undvik att slänga plast eller annat som inte är 
komposterbart matavfall i behållarna för 
matavfall 
 

Felanmälan 
Styrelsen får mycket epost från er medlemmar. Det 
är något vi uppskattar och svarar gärna om vi kan 
och har möjlighet. Det kan dock dröja någon eller 
några dagar innan du får svar. De flesta av 
frågorna vi får gäller problem av akut natur som vi 
måste hänvisa till vår felanmälan, en tjänst som 
föreningen köper från HSB.  
 
Det bästa, enklaste och snabbaste sättet för dig att 
få hjälp med problem som rör ditt boende är alltså 
att kontakta vår Felanmälan innan du kontaktar 
styrelsen. Frågor som kräver insatser från vår 
fastighetsskötare måste alltid anmälas via 
Felanmälan (se nedan). 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
 
Fett och olja i våra nya avlopp 
För att våra nya avlopp skall kunna hållas i bra form 
länge framöver kan vi hjälpas åt genom att fundera 
över vad vi häller i vasken. Något som ofta kan leda 
till stopp i avloppen är matolja och matfett. Tips om 
hur du kan hjälpa till att hålla rent i avloppen hittar 
du på vår hemsida.  
https://www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/boken-
i-detalj/sopor-och-kallsortering/overblivet-matfettolja/ 
 
Plantera egna växer på föreningens mark? 
Föreningen har tydliga regler och normer om hur 
och var man som boende kan plantera egna växter 
på föreningens mark. Gäller även s.k. pallkragar.  
Läs mera på vår hemsida: 
https://www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/boken-
i-detalj/uteplatser-och-balkonger/ 
 
Felanmälan 
Tel: 010-442 50 00 
E-post: kundcenter61@hsb.se 
Webformulär: 
https://www.hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan/ 
 
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 
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