
Ytterdörrar, äpplen och 
ventilationskontroll är några 
aktuella ämnen i detta blad. 
Ge dig själv 2 minuter att 
läsa senaste nytt från Brf 
Cellisten!
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SUCCÉ FÖR JUBILEET!
STORT TACK till alla som deltog i föreningens 25-årsjubileum! Tillsammans gjorde vi 
dagen och firandet till en succé. Gå gärna in på vår hemsida, www.cellisten.info, och 
titta på de många bilder som webmaster Matts lagt in, så får ni er fina minnen till livs, 
alternativt en bild av vad som hände, om ni inte själva hade möjlighet att vara med.

VAD GÖR DU MED DIN DÖRR?
Många av oss är nog omedvetna om hur det låter i huset när vi råkar smälla igen vår 
egen ytterdörr. På förekommen anledning vill vi be alla att fundera över hur vi 
egentligen gör och vilken kraft som behövs för att stänga igen dörren.

ÄPPLEN …
… är gott och nyttigt, men de ska förstås inte kastas på 
bilar. Tyvärr händer detta ibland vid Cellovägens infart, 
där ett äppelträd växer. Barn klättrar på taket till 

garagelängan (vilket de inte ska göra) och kastar äpplen 
på parkerade bilar i närheten. Vi vill uppmana alla 
föräldrar att ta upp detta med sina barn, så att vi slipper 
dessa problem i fortsättningen.

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL
Någon gång under oktober/november kommer en Obligatorisk VentilationsKontroll att 
utföras på Cellovägen, i de höghus som saknar flyglar. Det innebär att vi måste få 
tillgång till era lägenheter under en dag. Samtliga berörda medlemmar kommer att få 
en lapp hem i brevlådan med närmare besked om vilka dagar som är aktuella.

VARFÖR FLAGGAR VI?
Tisdagen den 24 oktober kommer flaggan att hissas, då det är FN-dagen och 
därmed allmän flaggdag i Sverige.

http://www.cellisten.info/


ÖVERLÅTELSER
2 rok, 62,5 m2, 335.000 kr
4 rok, 121,5 m2, 470 000 kr
2 rok, 62,5 m2, 330 000 kr

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer under hösten att sammanträda var tredje 
vecka.
Aktuella datum är 30/10, 20/11 och 11/12.

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.
Hemsidan: www.cellisten.info Webbmaster: Matts Josefsson

Styrelsen
Ordinarie ledamöter:
Anders Werner, ordf, Cellov 52K, tel 24 00 11 miljö, säkerhet, försäkringar, avtal
Åsa Ericson, v ordf, Cellov 73, tel 25 97 80 byggfrågor, integration, Cellobladet
Lotta Engström, sekr, Cellov 116, tel 40 15 93 inre fond, överlåtelser, integration
Solveig Englund, kassör, Cellov 52L, tel 40 09 11 fakturering, ekonomi, posthantering
Johan Hedlund, Cellov 13, tel 40 29 63 byggfrågor, ekonomianalys

Suppleanter:
Lars Dahlgren, Cellov 98, tel 40 11 12 fastighet 
Åsa Lidström, Cellov 78, tel 10 29 60      vice sekreterare
Stig Pettersson, Cellov 121, tel 40 04 20      fastighet

http://www.cellisten.info/

