
MOTIONERA MERA ☺☺☺☺! 
 
I det här numret berättar vi att 
senaste dag för inlämning av 
motioner som ska behandlas av 
stämman är den 7 mars, och 
påminner om att det INTE är tillåtet 
att parkera inne på gårdarna. 
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Föreningsstämma 
Årets stämma hålls den 25 april i Gurkan. 
 
Motionera! 
Om du har ett förslag på uppdrag till styrelsen eller en idé du vill genomföra kan du 
lämna in en motion om detta. Motionen ska vara skriftlig och lämnas senast den 7 
mars, i föreningens brevlåda på Cellovägen 77B (utanför Tomaten) eller per e-post 
till ordforande@brfcellisten.se. 
 
Rengöring av ventilationskanaler 
Sker under februari och mars av firma Åke Huss. De behöver tillträde till varje 
lägenhet, de lämnar lappar i brevlådan när det blir aktuellt för din lägenhet. 
 
Rökfri miljö 
Tänk på att våra trapphus är rökfria. Det betyder att du inte kan gå igenom dessa 
eller åka hiss med en tänd cigarett även om du inte aktivt röker den.  
 
Parkering 
Parkering är endast tillåten på anvisade p-platser. Man får stå kortare stunder för i- 
och urlastning på gården eller på vändplanerna. Med kortare stund menas max 15 
minuter eller om det förekommer aktivitet vid bilen var 5:e minut kan man stå längre, 
tex tills man tömt sin flyttbil. 
 
Det är ALDRIG tillåtet att stå ens kortare stunder (annat än att låsa upp och låsa 
bommen) precis framför bommarna. 
 
Man får alltså aldrig parkera bilen inne på gården.  De främsta skälen till detta är 
att räddningsfordon alltid måste ha fri väg, att snöröjning och halkbekämpning ska 
fungera och att färdtjänst och handikappfordon ska ha lätt att ta sig fram. 



 
Parkeringsbolaget är informerat om att de ska bötfälla de bilar som parkeras inne på 
gårdarna, framför bommarna och på vändplanerna. 
 
Parkeringsavgifter och automaten 
Flera medlemmar har hört av sig angående att det är krångligt att betala med mynt i 
automaten. Styrelsen har hört sig för angående alternativ och kommit fram till att det 
enklaste och billigaste är att införa möjligheter att betala via sms som komplement. 
Info om detta kommer att finnas på automaten. Det blir något dyrare att köpa sms-
biljett jämfört med att betala med mynt. Det är EasyPark som tar ut den avgiften för 
att förmedla tjänsten. 
 
Paraboler 
Arbetet med att flytta paraboler är klart! 
 
Snöröjning 
Lite snö har kommit, de som hyr el-plint skottar själva sin plats. Snöröjarna tar inte 
bort snön precis framför garageportarna, där får varje medlem skotta/sopa själva. 
Detta för att undvika skador på garageportarna. Det är helt OK att skotta ut ”sin” snö 
på körbanan så tar snöröjarna bort snön därifrån. 
 
Överlåtelser  
Cv 64         2 rok          69 kvm        760.000 kronor 
 
 
Styrelsen välkomnar alla nya medlemmar i föreningen. 
 
 
 
 

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, celloblad etc. 
Agneta Bergvall, kassör  Cellov 25  tel 40 40 44  fakturering 
Ingrid Öfverberg, sekreterare Cellov 52 G  tel  0708-676866  protokollskrivning, överlåtelser  
Garo Hakopian, vice ordförande Cellov 113  tel 070-7258593 parkeringstillstånd 
Görgen Jansson Cellov 125 tel 0708-692513 trivselfrågor 
Tore Hansson Cellov 3 tel 250057  bygg- och teknik 
Teodic Shahinian  Cellov 45          tel.0708-797677                         ledamot 
 
e-post till styrelsen ordforande@brfcellisten.se, Hemsidan: www.brfcellisten.se  


