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KOM IHÅG 
Vi bor i en gemensam bostadsrättsförening, där vi alla behöver hjälpas åt för att få det så trivsamt som 
möjligt. Vi i styrelsen tar hand om det mesta i föreningen, men vi gör det på vår fritid; så vi hoppas att ni 
kan ha förståelse för att det kan ta lite tid ibland att handlägga era ärenden och att svara på frågor. 

Avgiftshöjning gästrummet 
Från och med 1 februari höjer vi avgiften per natt 

för gästrummet till 250 kr/natt. 

En nyhet är att vi inför att man numera kan swisha 

betalning istället för att betala med kontanter. Se 

vår hemsida för mer information. Vi kan även 

meddela att det nu finns WiFi tillgängligt för alla 

gäster. 

Årsstämma 
Årets stämma kommer att äga rum 18 maj kl 

19:00. Liksom tidigare år, kommer vi hålla till i 

Forumkyrkan på Serenadvägen 25. En formell 

kallelse till stämman kommer att skickas ut inom 

kort. Lättare förtäring, samt kaffe och te kommer 

att serveras före stämman. 

Motioner till stämman  
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till 

styrelsen inför årsstämman med förslag till 

åtgärder och förändringar inom föreningen. 

Motionen måste innehålla en motivering och 

bakgrund till förslaget, samt ett förslag till beslut 

som stämman kan ta ställning till. Motionen måste 

skriftligen lämnas till styrelsen före mars månads 

utgång. 

Hissarna 
Styrelsen har beslutat att byta leverantör för 

service av våra hissar till Nacka Hisservice. Det är 

en åtgärd för att sänka kostnaderna. De kommer ta 

över larmmottagning, underhåll och 

jourutryckningar. Våra grannföreningar, Brf 

Capitolium och Brf Colosseum har även de Nacka 

Hisservice som leverantör. 

Sophantering 
Det har den senaste tiden visats brist på respekt 

för gällande regler. I rummet för sopsortering har 

det ställts saker på golvet som istället skulle ha 

körts till en återvinningscentral. I kärlen för 

matavfall slängs det fortfarande andra påsar än de 

som är tillåtna. Styrelsen har gått ut med separat 

information angående detta till alla medlemmar. 

Leverantören för sophanteringen kommer att 

skylta upp rummen tydligare och byta ut en del 

gammal information som finns idag. Nya 

gummiringar till kärlen för glas kommer också. 

Råttor 
Råttor har vid flera tillfällen setts till på baksidan 

mot garaget och på innergården. Anticimex har 

satt ut fällor. Problemet kan dock inte lösas med 

gift. Vi boende måste hjälpa till om vi ska bli av 

med råttorna. En råtta behöver tre saker för att 

trivas: vatten, mat och boplats. Tar man bort en av 

dessa tre saker försvinner råttan. Se därför till att 

det inte finns någonstans där råttan kan dricka. 

Ställ inte ut sopor eller annat som råttan kan äta. 

Om du upptäcker några hål där en råtta kan tänkas 

bo ska det täppas till. Mer tips och information 

finns på Anticimex hemsida. 

Omläggning av lån 
Strax före jul så lade vi om våra lån, vilket 

kommer resultera i lägre kostnader för föreningen. 

Sopor i trapphusen 
Ställ inga påsar med sopor i trapphusen. Det luktar 

illa och är störande för dina grannar. 

Serenaden 
Serenaden är vårt nya nyhetsbrev som kommer 

delas ut en gång varje kvartal. Styrelsen kommer i 

Serenaden informera om vad som hänt och vad 

som är på gång i föreningen. 

 


