
 
BOKENBLADET 

Juni 2022 

 

Soprumskod: 1718 
 
PÅMINNELSE! Rastning av hundar 
Vi måste tyvärr än en gång påminna om att det 
inom föreningens område inte är tillåtet att 
rasta hundar eller ha hundar lösa. Detta gäller 
alla hundar oavsett ras eller storlek och 
innefattar även lek och andra ”fritidsaktiviteter” 
med hundar inblandade. 
 
Skyddsrum 
Föreningen har tre skyddsrum. Axvägen 
13-19, Axvägen 37-43 och Axvägen 63-67.  
För att säkerställa att våra skyddsrum uppfyller 
lagstiftningens krav har vi inventerat 
utrustningen i samtliga skyddsrum samt gjort 
nödvändiga kompletteringar.  
Vi har också tagit fram en handlingsplan för 
hur vi skall agera ifall myndigheterna fattar 
beslut om höjd beredskap.  
Föreningen har från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) erhållit 
godkännandebevis för samtliga skyddsrum. 
 
Råttproblemen 
Pilotprojektet med att täta husgrund och 
genomföringar på Axvägen 1-7 är avslutat och 
kommer att nu att utvärderas i samarbete med 
vår kontrakterade skadedjurssanerare Nomor.  
 
Föreningsstämman 2022 
Onsdagen den 18 maj genomfördes vår 
ordinarie föreningsstämma i Viksjöskolans aula 
"Teatern".  
Anders Jansson från HSB valdes till att leda 
stämman och protokollet skrevs av Arash 
Redstorm, också HSB. Stämman flöt på bra. 
Alla valberedningens förslag godkändes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det 
gångna året.  
Till ny internrevisor valdes Adalberto Misas 
(Axv 57) och till revisorssuppleant valdes 
tidigare revisorn Jeanette Sjölin.  
Valberedningen består nu av Pär Johansson 
och Micke Alm. Kontaktuppgifter finns på 
tavlorna i våra trapphus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya styrelsen 2022–2023 
Efter årsstämman har styrelsen konstituerat 
sig enligt följande: 
 

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

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

 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
 
Grillning 
”El- och gasolgrillning är tillåtet både på 
balkonger och uteplatser. Däremot ej 
kolgrillning. Att hänsyn tas till grannar och 
närboende är A och O vid grillning.” 
 
Läs mer på BRF Bokens webbplats 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/ 
boken-i-detalj/ 
 
Läs också våra stadgar 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/bo-
i-bostadsratt/stadgar/ 
 

Kontaktuppgifter 

Styrelsen: styrelsen@brfboken.se 

HSB Kontakt: 010-442 11 00 (OBS! Nytt nr) 

Nomor kundtjänst: 0771-122 301 

 

På anslagstavlan i ert trapphus hittar ni flera 

kontaktuppgifter. 

 

 

Styrelsen önskar er alla en 
riktigt bra sommar! 
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