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Välkommen på medlemsmöte 19 oktober kl 19:00 
 
På allmän begäran kommer medlemsmöte att hållas onsdag 19 oktober 
kl 19:00 i samlingslokalen Gurkan, Cellovägen 34. Styrelsen har ingen 
särskild agenda för mötet utan det ska ses som en träff där 
medlemmarna ges tillfälle att möta och ställa frågor till styrelsen eller 
komma med idéer. Fundera alltså om det är något du vill ta upp! Det går 
även bra att mejla styrelsen i förväg. 
Medlemsmötet är helt informellt och ska inte förväxlas med årsmötet och 
dess formalia kring motionsinlämning och klubbning av beslut. 
 
 
Grejer i källargångarna 
Till varje lägenhet hör ett förråd. Det är där dina grejer ska vara – inte i 
gången utanför förrådet. Tidigare hade vi en vattenläcka i källaren på 
gård 4. I samband med det ansågs det OK att tillfälligt förvara saker 
utanför förrådet. Den läckan är nu lagad och det är torrt på golvet vilket 
gör att det går bra att ställa in sakerna igen. Senast 10 oktober ska det 
vara tomt. Efter det kommer sakerna att tas bort och kastas om du inte 
själv tagit hand om dem. 
Även i övriga källargångar på övriga gårdar ska det vara tomt till den 
10:e oktober.  
 
 
Parkeringar 
Det är fn kö till såväl p-plats som garage. Enligt tidigare beslut får en 
medlem ha max två p-platser eller ett garage + en p-plats. 
Förutsättningen för att få hyra två parkeringar är att hushållet äger eller 
på annat sätt disponerar två bilar. Det är inte accepterat att ha två 
parkeringsmöjligheter om hushållet bara förfogar över en bil. Vi strävar 
efter rättvisa i möjligaste mån! 
 
 



 
Trädfällning 
Trädfällning är en fråga som rör upp många känslor. En medlem vill ta 
ned ett träd, en annan vill ha det kvar. Från och med nu hanteras dessa 
frågor på följande vis: om en medlem vill ta bort ett träd vänder hen sig 
till styrelsen. Styrelsen kontaktar därefter berörda grannar med en enkät 
där alla ges tillfälle att yttra sig inom två veckor. Uteblivet svar anses 
betyda att man inte har någon åsikt i frågan (den medlem som är bortrest 
längre tid än två veckor bör alltså ha någon som tömmer posten!). Utifrån 
svaren avgörs fällning eller ej. OBS styrelsen har dock sista ordet när det 
kommer till SÄKERHET och EKONOMI. Vissa träd orsakar föreningen 
kostnader genom att de förstör asfalten eller gör att mossa växer till på 
taken. I dessa fall kan styrelsen besluta gå emot enskilda medlemmars 
åsikter. När det gäller säkerhetsfrågor anlitas en arborist för att avgöra 
huruvida ett träd utgör en risk eller inte. 
 
Överlåtelser sedan sist (endast öppna försäljningar redovisas) 
xxxxxxxxxxx 
 
Förändringar i styrelsen 
Ordförande Mikael Landsten tackar för sig och flyttar ifrån brf Cellisten 
och vi medlemmar och ledamöter tackar Mikael för hans insats som 
ordförande. Nuvarande vice ordförande Tess Sintring blir istället ny 
ordförande åtminstone fram till nästa årsmöte i april 2017.  
 
Brf Cellistens styrelse från aug 2016 
  
Tess Sintring, ordförande  Cellovägen 124 N tel 070-306 15 12  
Agneta Bergvall, kassör  Cellovägen 25   tel 018-40 40 44 
Anna Axelson-Fisk, sekreterare Cellovägen 52 B tel 070-869 46 59 
Lemlem Aghedow, ledamot  Cellovägen 52 F tel 076-327 95 79 
Martin Palmqvist, ledamot  Cellovägen 70  tel 073-735 82 53 
Eivor Stjerndorff  Cellovägen 124 T  tel 018-40 12 90 
Ylva Forsberg  Cellovägen 20  tel 018-40 25 51 
 
e-post till styrelsen ordforande@brfcellisten.se, Hemsida: www.brfcellisten.se  
 
FELANMÄLAN AV ALLA TYPER PÅ DAGTID GÖRS TILL 
VICEVÄRDEN MATTIAS LINDGREN, TEL 018-18 01 22 
 
Akuta problem efter kl 16.00 eller helg: kontakta Upplands Boservice jour 
på 018-18 74 00. 
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