
Årets första blad behandlar bl a den 
stundande årsstämman, nytt 
bokningssystem för tvättstugor, regler för 
pingisrummet och renovering av 
takterasser. Mycket grejer på gång! 
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Årsstämma 23 april 
Den 23 april, kl 19.00 i Gurkan, hålls Cellistens årsstämma med bland annat godkännande 
av bokslut för 2013 och val av en ny styrelse. Kallelse kommer i början av april. 
 
Årsstämman är också en möjlighet för föreningens medlemmar att påverka. Om Du vill 
motionera om något för Dig brännande ämne - tveka inte! Skriv en motion och gör vad Du 
kan för att förbättra Din förening. Detaljerad information om hur Du skriver en motion hittar 
Du på www.brfcellisten.se/foreningsstammor. Motioner lämnas i brevlådan på Tomaten, 
Cellovägen 77a, eller som epost till ordforande@brfcellisten.se. Observera att motionen 
måste lämnas in senast 15 mars. 
 
Om Ditt sug efter att påverka inte stillas av en motion, kan Du också kandidera till styrelsen. 
Tag då kontakt med vår valberedning på 0702-22 73 62, eller per epost till 
carinagregefalk@hotmail.com. 
 
 
Källarbelysning i gångarna 
Den nya källarbelysningen installeras inom kort. Av praktiska skäl kommer inte lamporna att 
sitta inne i själva förråden, utan så tätt som möjligt ute i gångarna. Nuvarande belysning 
kommer efter installationen att kopplas ur.  
 
 
Mattvätt endast i Tomaten 
Den som vill tvätta sina mattor är välkommen att göra det i grovtvättstugan i Tomaten. För 
att undvika onödigt slitage på de vanliga maskinerna är mattvätt inte tillåten i några andra 
tvättstugor. 
 
 
Pingisrummets öppettider 
Tyvärr har pingisrummet börjat användas som ungdomsgård till sent på kvällarna, vilket 
naturligtvis är störande för de kringboende och inte acceptabelt. Det är därför inte tillåtet att 
använda rummet efter klockan 21.00. För att stävja missbruk kommer belysningen i rummet 
hädanefter att slås av automatiskt vid stängningsdags. 



 
Renovering av takterasser 
Samtliga takterasser kommer att renoveras. Projektet kommer att inledas under 2014 och 
pågå fram till 2016, då den sista terassen ska vara färdig. Mer information kommer senare. 
 
 
Nytt bokningssystem 
Under våren kommer ett nytt bokningssystem installeras för tvättstugor, pingisrummet och 
kvarterslokalen Gurkan. Lokalerna bokas antingen via en panel utanför tvättstugorna eller 
via internet. När lokalen är bokad kan den öppnas via en personlig elektronisk nyckel, en 
s.k. tagg.  
 
Det innebär bl a att alla mellanhänder försvinner vid bokning av Gurkan och pingisrummet, 
att tillgängliga tvättstugor varsomhelst i föreningen enkelt kan hittas via internet och att 
ingen annan än den som bokat lokalen kommer in. Taggarna kommer även att fungera som 
nycklar till soprummen och trapphusen. 
 
 
Automatiska dörröppnare 
Samtidigt med det nya bokningssystemet kommer dörröppningsautomatiker med 
armbågskontakter installeras i dörrarna till trapphusen och loftgångarna.  
 
 
Överlåtelser  
Sedan det förra Cellobladet har inga nya överlåtelser ägt rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felanmälan: Upplands Boservice 187401 
 

Styrelsen: 
Mikaela Ståhl, ordförande Cellov 5 E  tel 0708-348241 medlemsfrågor i allmänhet 
Agneta Bergvall, kassör  Cellov 25  tel 40 40 44 fakturering, avtal, ekonomisk analys 
Ingrid Öfverberg, vice ordförande Cellov 52 G  tel 0708-676866  bokning av Gurkan, utemiljö 
Anna Axelson-Fisk Cellov 52 tel 0708-694659 sekreterare 
Åsa Kratz  Cellov 78 tel 0733-364572 uteplatser 
Tore Hansson Cellov 3 tel 0706-451217 kontakt fastighetsförvaltning 
Mårten Lind Cellov 5M tel 0730-773193 cellobladet 
Satu Jalonen Cellov 21 tel 0735-014522 parkeringsfrågor, överlåtelser 
 
e-post till styrelsen ordforande@brfcellisten.se, Hemsidan: www.brfcellisten.se  
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