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Årsavgiften 2023 
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 
5 % från och med 1 januari 2023. De största 
posterna som ligger bakom avgiftsökningen 
består i ökade värmekostnader, ökade 
räntekostnader samt allmänt ökande 
underhålls- och driftskostnader. För att hålla 
avgiftshöjningen nere har vi också medvetet 
valt en låg ambitionsnivå för investeringar 
under 2023. Bland annat så har vi skjutit fram 
den planerade trapphusrenoveringen till 2024. 
Avgifterna för p-platser, förråd och lokaler 
förblir oförändrade under 2023.  
 
 
Ny HSB-förvaltare 
Daniel Hjern har slutat som föreningens HSB-
förvaltare. Vi är nu glada att välkomna vår nya 
HSB-förvaltare Anette Bouzaiene.  
 
Råttproblemen 
För att kunna hålla råttorna borta vill vi 
påminna om vikten av att inte slänga matrester 
i papperskorgarna eller att lägga ut mat till 
fåglarna. 
Vi kan också glädjande konstatera att de första 
rapporterna från uppföljningen av 
råttbekämpningsprojektet på Axvägen 1-7 
visar på att åtgärderna har varit effektiva. 
 
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 
att ens brandvarnare fungerar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julklappssopor och granar 
Julgranar kan kastas i vår stora gröna 
container för grovsopor som står uppe vid 
panncentralen. Där kan också grovsopor som 
inte får plats i kärlen i miljöhusens grovsoprum 
kastas. Presentpapper sorteras som wellpapp 
och presentsnören som hushållssopor.  
 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
Denna gång har vi inget särskilt att ta upp här. 
 
Läs också våra stadgar (OBS! ny adress) 
https://www.hsb.se/stockholm/brf/boken/bo-i-
bostadsratt/stadgar/ 
 
 

Kontaktuppgifter 

BRF Bokens webbplats: (OBS! ny adress) 
www.hsb.se/stockholm/brf/boken/ 
boken-i-detalj/ 
 
Styrelsen: styrelsen@brfboken.se 

HSB Kontakt: 010-442 11 00 (OBS! nytt nummer) 

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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