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                    BOKENBLADET

Nya styrelsen
önskar alla
en trevlig
sommar!

Vi i styrelsen vill önska alla boende en riktigt 
trevlig sommar! Bokenbladet avser vi att utge  
fyra gånger om året. Efter årsstämman har 
styrelsen konstituerat sig enligt följande:

Pär Johansson: ordförande, brandskydd
Hanife Duru: vice ordförande, brandskydd 
och fritidslokalen
Marie-Louise Cato: sekreterare
Kari Ahokas: ekonomiansvarig
Jörgen Hansen: information-, webb- och 
miljöansvarig
Tina Matséus: förvaltare (HSB)
Tomas Tisell: suppleant
Bo Sandqvist: miljöansvarig, suppleant
Martin Sandström: fastighetsskötare, suppl.

Suppleanten Leif Blomkvist har efter 
årsstämman meddelat att han avgår från 
styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen 
finns anslagna i våra trappuppgångar.

Håll sommartjuven borta

▪ Låt inte lägenheten se oanvänd ut.
▪ Din främsta hjälp är dina grannar.
▪ Var försiktig med dörrförsäljare.
▪ Släpp aldrig in någon utan fotolegitimation.
▪ Timerstyrda lampor kan förvilla tjuvar.
▪ Ha inte alltid persienner/markiser nedfällda.
▪ Märk/fotografera/lista dina värdesaker.
▪ Lämna telefonnummer till grannen.

Fönsterprojektet

Styrelsen har nu under juni månad fått in svar 
på vår upphandlingsförfrågan från sju av nio 
tillfrågade företag. Styrelsen skall sända ut 
några kompletterande frågor till dessa, men 
har redan idag relativt god uppfattning om 
projektets kostnad. Målsättningen är att vid 
kommande extrastämma i höst kunna 
presentera ett finansieringsförslag för 
föreningens medlemmar, som är så 
fördelaktigt som möjligt för oss.

Sophusen får ny kod

På grund av att obehöriga fått tag på koden 
eller släppts in i sophusen behöver vi byta 
kod lite oftare. Ny kod kommer att skickas 
ut separat till alla hushåll under juli.

Motorcyklar

Motorcyklar får normalt sett ej startas eller 
köras inom bostadsområdet. Motorcyklar får  
parkeras på innergårdarna, vid cykelställen. 
Då ska de ledas in/ut, utan att motorn är på.

Blomlådor på balkonger

Styrelsen vill påminna om att inga delar av 
blomlådor eller andra arrangemang får hänga 
utanför själva balkongen. Det gäller samtliga 
typer av blomlådor, även tudelade sådana.

var god vänd  ►



Studsmattor

Studsmattor är ej tillåtna inom bostadsområdet 
då dessa hindrar gräsklippning och annan 
skötsel, som vår trädgårdsentreprenör Malms 
utför. Gräsmattorna är våra gemensamma ytor.

Fritidslokalen

Det har förekommit störningar i samband med 
uthyrning av vår fritidslokal. Det är inte tillåtet 
att ha med sig egna stereoanläggningar och 
bruka dessa på störande volym, varken sig 
inom- eller utomhus. Visa hänsyn till de som 
bor vid fritidslokalen. Ny ansvarig för vår 
fritidslokal är styrelsens vice ordförande 
Hanife Duru, 070-496 97 67. I år kan fritids-
lokalen bokas under hela sommaren.

Grillning

Det är flera som undrar vad som gäller för 
grillning inom bostadområdet så här i 
sommartider.

El- och gasolgrillar är tillåtna på balkongerna 
(våning 1+2) och uteplatserna (på botten-
våningarna). Kolgrillning är däremot inte 
tillåten på balkongerna och uteplatserna.

Grillning (även kolgrillning) är i övrigt tillåten 
inom vårt bostadsområde, under eget ansvar. 
Att hänsyn tas till grannar och närboende vid 
grillning är A och O.

BRF Bokens webbplats

”Lägenhetspärmen” uppdateras sedan ett par år
tillbaka enbart på vår webbplats, där det också 
finns kontaktuppgifter och annan information:

www.hsb.se/norrastorstockholm/boken


