
I detta nummer av Cellobladet tackar 
vi alla för en härlig lördag när 
Cellisten firade 30 år, berättar om 
Medlemsmöte den 26 oktober och 
måste tyvärr påminna alla om att 
sköta soprummen! 
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30-års-jubileum 

 
Bostadsrättsföreningen Cellisten har firat 30- 
årsjubileum. Det blev en lyckad fest, med klättervägg, 
roliga och söta djur från 4H gården, tipsrunda för stora 
och små, musik, tårta och korvgrillning. Styrelsen tackar 
alla Er som kom och gjorde firandet till en riktig glädje-
fest. Vi tackar speciellt herr o fru Palm som arrangerade 
tipsrundan, Christian som var initiativtagare till att vi fick 
låna 4H gårdens djur, familjen Ardin som musicerade för 
oss och Mäklarringen, Anton Winqvist, som sponsrade 
delar av festen. 
 
Bilder finns på hemsidan. 
 
TACK ALLA! 
 
 

 
 
Ventilation 
Under vecka 40 kommer vi att byta ut våra uttjänta fläktar på taken till bättre och 
modernare fläktar. Bytet av fläktar görs för att minska buller och vibrationer och 
förbättra luftens cirkulation i lägenheterna. Med nya fläktar spar vi både värme och 
elkostnader. 
 
Bopärmen och hemsidan 
Styrelsen håller på att uppdatera den så kallade Bopärmen. All information finns på 
hemsidan, men eftersom alla inte har datorer kommer styrelsen att tillhandahålla 
informationen i något bantad version i pappersform. Sådan information kan hämtas 
hos Stig i Gurkan torsdagar mellan kl.18 och 19 from november. Vi har också fått en 
ny hemsida. Gå gärna in på www.brf.cellisten.se och titta. 
 



Paraboler 
Många har ansökt om tillstånd för paraboler och alla som har sökt har också beviljats 
tillstånd. Flera medlemmar har redan monterat om sina paraboler enligt reglerna. 
  
Medlemsmöte 
Medlemsmöte är planerat till den 26 oktober kl.19.00 i Gurkan. Mötets tema kommer 
att handla om Miljö och Energi och hur du och föreningen kan spara pengar! 
 
Soprum 
Soprummen är ett ständigt återkommande problem som vi kämpar med att få ordning 
på. Soprummen är till för våra hushållssopor såsom tidningar, plast och pappersför-
packningar, batterier, metallförpackningar och glasflaskor/burkar. Möbler, elektronik-
artiklar och andra skrymmande föremål ska du själv lämna till återvinningen Hugo 
Alfvens väg. 
 
Gårdsråd 
Styrelsen vill uppmuntra det frivilliga arbetet med att hålla våra gårdar fina. Det finns 
redan gårdsråd på gård 1 och 4. För de övriga gårdarna saknar vi råd. Om du är 
intresserad av att vara gårdsråd kontakta ordföranden eller vår vicevärd Stig 
Pettersson för mer information. På vår hemsida finns också information om detta 
arbete. OBS att all ogräsrensning mm av de av medlemmarna planterade rabatter 
och växter även i fortsättningen ska skötas av medlemmarna! Information finns på 
hemsidan och vi delade också ut info till alla i maj. 
 
Loftgångar, entréer och uteplatser. 
Det är utrymmen som ska se välkomnande ut och är också ett första intryck man får 
av föreningen, därför ska vi inte använda dessa som förrådsutrymmen. 
 
Överlåtelser  
Cv 51                   4 rok                     105 kvm                      1.000.000 kronor 
Cv 19                   5 rok                     118 kvm                      1.015.000 kronor 
Cv 61                   3 rok                       82 kvm                         830.000 kronor 
Cv 124H              3 rok                       82 kvm                          900.000 kronor 
Cv 123                 5 rok                     118 kvm                         950.000 kronor 
Cv 124P              2 rok                        69 kvm                         775.000 kronor  
Cv 65                   3 rok                       83 kvm                      1.330.000 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 etc. 
Agneta Bergvall, kassör  Cellov 25  tel 40 40 44  fakturering 
Ingrid Öfverberg, sekreterare Cellov 52 G  tel  0708-676866  protokollskrivning, överlåtelser  
    cellobladet 
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  


