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Coronaviruset 
Smittspridningen är inte över 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.  
 
Årsavgiften 2022 
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 
3 % från och med 1 januari 2022. 
 
Extra föreningsstämma 
Den 24/11 hölls en extra föreningsstämma för 
att behandla de motioner som inkommit till 
årets ordinarie stämma. Protokoll kommer att 
publiceras på vår webbplats.  
 
Öppet hus i fritidslokalen 
Styrelsen inbjuder alla medlemmar till öppet 
hus i vår nyrenoverade och delvis ombyggda 
fritidslokal måndagen den 6 december klockan 
18:00-21:00. 
Styrelsen och vår fritidslokalansvarige kommer 
att finnas på plats och vi bjuder på peppar-
kakor, glögg och lite annat som hör julen till.  
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att titta in 
och du behöver inte föranmäla dig. Se även 
anslag i våra trapphus. 
 
Fritidslokalen under skolloven 
Nu är det också möjligt att boka fritidslokalen 
under skolloven måndag till torsdag klockan 
09:00-20:00. Se mera information om detta på 
föreningens hemsida. 
 
Personuppgiftspolicy 
Styrelsen har i enlighet med persondata-
lagstiftningen (GDPR) antagit en person-
uppgiftspolicy för Brf Boken. Denna finns nu, 
tillsammans med en sammanfattning, att läsa 
på vår hemsida. 
 
Ny HSB-förvaltare 
Benny Hejdenberg har slutat som föreningens 
HSB-förvaltare. Vi är nu glada att välkomna 
vår nya HSB-förvaltare Daniel Hjern. Läs mera 
på vår webbplats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 vår stora gröna 
container för grovsopor som står uppe vid 
panncentralen. Presentpapper sorteras som 
wellpapp och presentsnören som 
hushållssopor. 
 

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. 
 
Läs också våra stadgar 
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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