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OBS! Ny soprumskod 
Koden till soprummen kommer att bytas från 
och med 1 april. 

Ny kod: 1718 

 
Årsstämma 2022 
Föreningens ordinarie föreningsstämma är 
planerad att hållas den 18 maj, kl. 19.00 i 
Viksjöskolans teater. 
 
Skyddsrum 
Föreningen har tre skyddsrum. Axvägen 
13-19, Axvägen 37-43 och Axvägen 63-67. 
Föreningen arbetar löpande och i kontakt med 
MSB, Järfälla Kommun, jurister och andra 
aktörer för att utreda och säkerställa vilka krav 
och regler som gäller för våra skyddsrum. 
Samtidigt arbetar vi med att inventera, 
komplettera och funktionssäkra den utrustning 
som skall finnas i skyddsrummen. Vi 
återkommer med särskild information om 
skyddsrummen så snart arbetet är slutfört. 
 
Råttproblemen 
Föreningen har i ett pilotprojekt nu tecknat 
avtal med BVS Stockholm AB om ett arbete 
med att täta husgrund och genomföringar på 
Axvägen 1-7. Arbetet kommer att påbörjas nu 
tidigt under våren. Föreningens representanter 
kommer innan arbetet startar ta kontakt med 
och informera varje berörd lägenhets-
innehavare. 
 
Laddplatser för el-bilar 
Styrelsen har redan i november 2020 tagit 
ställning och beslutat i den här frågan samt 
informerat boende. Styrelsen har i nuläget inte 
sett någon anledning att ändra beslutet från 
2020. 
 
Ur Bokenbladet dec 2020:  
”Styrelsen har gjort en genomgång av 
möjligheter och förutsättningar för att ordna 
laddplatser i föreningen. Efter diskussioner och 
överväganden har styrelsen beslutat att för 
närvarande inte prioritera ett sådant arbete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera faktorer har varit avgörande för beslutet 
att skjuta den här frågan på framtiden. De 
främsta är den oklarhet som råder kring hur 
marknaden för elbilar och laddstationer 
kommer att utvecklas de närmsta åren samt att 
föreningen behöver prioritera angelägna 
ombyggnader, reparationer och underhåll på 
fastigheter och mark.” 
 
Rastning av hundar 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att 
rasta hundar eller att ha hundar lösa inom 
föreningens område. 
 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
Nu närmar sig våren och vi alla längtar efter att 
se blommor och blader växa och gro. Vi vill 
dock påminna om att det inte är tillåtet att 
anlägga odlingar på föreningens, d.v.s. vår 
gemensamma mark. Detta gäller även s.k. 
pallkragar. För vad som gäller i övrigt, se 
avsnittet UTEPLATSER OCH BALKONGER 
på vår hemsida. 
 
Innan du påbörjar större renoveringar eller 
ombyggnad i din lägenhet är det viktigt att du 
tar del av vad våra stadgar säger om detta. Se 
avsnitt BOSTADSRÄTTSFRÅGOR, bl.a §31 
och §37. 
 
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. 
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