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Föringsstämma den 24 april 
 
Cellistens föreningsstämma (årsmöte) är bestämt till onsdagen den 24 april kl 19 i 
Gurkan. Mer info kommer i nästa celloblad och självklart kommer en kallelse i god tid. 
 
Lämna gärna in motioner! Lägg dess i brevlådan på Cellovägen 77B. Sista datum för 
att lämna motioner är den 20 mars, detta för att styrelsen ska hinna behandla den 
innan kallelse skickas ut. OBS - motionen måste skrivas under med namnteckning 
och namnförtydligande eftersom endast föreningen medlemmar har rätt att 
motionera. Titta gärna på tipsen under fliken Aktuellt på vår hemsida 
www.brfcellisten.se 
 
Brf Cellistens hemsida 
 
Du vet väl att senaste nytt alltid finns på vår hemsida? Gå gärna in där för att se om 
det har hänt något nytt! Där finns förstås gammal matnyttig information om vår 
förening också. Du hittar våra stämmoprotokoll, bilder, regler och blanketter samt 
kontaktinformation. Informationen på hemsidan är alltid mer detaljerad än i 
Cellobladet. 
 
Sopsortering 
 
Vi måste bli bättre på att sortera våra sopor rätt. I kärlen för plast, 
pappersförpackningar/wellpapp, glas och metall får endast förpackningar läggas. Det 
är alltså inte tillåtet att lägga trasiga glas i glasiglon eller disk eller toaborste i 
plaståtervinningen. Det kostar föreningen (alltså oss) en hel del varje år i straffavgift 
som vi skulle kunna använda till roligare saker. Större skrymmande sopor ska alltid 
lämnas på återvinningsstationen. Den ligger endast ca 500 m från vår förening. Vill 
du ha råd var du ska lägga dina sopor kan du gå in på följande länk; 
http://www.uppsalavatten.se/Hushall/Avfall-atervinning/Kallsortering/sorteringsguide/ 
 
 
 

http://www.brfcellisten.se/cgi-bin/WebObjects/forening.woa/1/wa/page?id=aktuellt&wosid=T4PmMbpsqJoBnPwo5E6LQw&key=brfcellisten
http://www.brfcellisten.se/


 
Hemförsäkring 
 
Vi i styrelsen rekommenderar starkt att varje bostadsrättsinnehavare bör teckna en 
hemförsäkring! Brf Cellisten har en tilläggsförsäkring för bostadsrätter men den gäller 
bara om som komplement till din egen hemförsäkring. Du behöver alltså inte 
komplettera med denna del i hemförsäkringen.  
 
Felanmälan 
 
Det är viktigt att göra felanmälan om det man upptäcker något fel i sin lägenhet som 
föreningen ska stå för. Vad som händer inuti bostaden ansvarar i regel 
bostadsrättsinnehavaren för medan föreningen står för yttre miljön och stamledning 
och värme etc. utförligare beskrivning av ansvarsdel finns på hemsidan under 
rubriken ”Att bo på Cellovägen”  
 
Transporthissar till källaren 
 
Vi har nyligen monterat in transporthissar för transport av tunga föremål till och från 
källaren. Det har tagit lite längre tid att få allt klart men vi hoppas att de snart ska vara 
klara för användning. 
 
Överlåtelser  
 

Inga nya överlåtelser har skett under tiden från föregående Celloblad från december 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här når du oss:  
 
Fastighetsskötare/Vicevärd: 

Stig Pettersson, felanmälan och uthyrning av föreningslokalen Gurkan, tel 400 420, vardagar kl 8 – 12, torsdagar 
kl 18 – 19. Vid akuta fel utanför kontorstid, kontakta någon i styrelsen. 
 
Styrelsen 

Mikaela Ståhl, ordförande Cellov 5 E  tel  0708-348241 medlemsfrågor 
Agneta Bergvall, kassör  Cellov 25  tel 40 40 44  fakturering 
Ingrid Öfverberg, vice ordförande Cellov 52 G  tel  0708-676866  överlåtelser, utemiljö 
Teodic Shahinian, sekreterare Cellov 45           tel 0708-797677                      sekreterare, parkering 
Görgen Jansson Cellov 125 tel 0708-692313 trivselfrågor 
Åsa Kratz Cellovägen 78 tel 0733-364572 uteplatsavtal, celloblad 
Anna Axelson-Fisk Cellovägen 52 tel 0708-694659 ekonomisk analys 
 
e-post till styrelsen ordforande@brfcellisten.se, Hemsidan: www.brfcellisten.se  

mailto:ordforande@brfcellisten.se
http://www.brfcellisten.se/

