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Välkommen sommaren 
Snart är sommaren här och då hoppas vi på att ha mycket liv och trevnad på våra 
gårdar. Den 17 maj kommer vi att märka upp alla cyklar inom området, sedan två 
veckor senare kommer vi att hjälpa till med att forsla bort dessa cyklar. Om ni vill att 
er cykel skall stå kvar där den står måste ni ta bort lappen. 
 

Gurkan 
Vi har tidigare informerat om ändrade regler för hyrning av den gemensamma lokalen 
Gurkan. På grund av urartade fester vill vi påpeka att endast myndiga personer får 
hyra lokalen. Vi har även höjt avgiften och depositionsavgiften. Uthämtning av 
nycklar sker precis som tidigare kl. 12 i samband med att tidigare hyrande skall ha 
städat lokalen. 

 
Sköt om vår miljö 

Vi cellister är lyckligt lottade. Vi har vackra miljöer runt våra bostäder med små 
skogspartier och fina promenadstråk. Tyvärr så kastas det ofta skräp i dessa miljöer. 
Saker som möbler och annat som blivit överblivet fraktas enkelt till 
återvinningscentralen i Gottsunda. Det kostar oss mycket pengar för att sådant 
lämnas i våra soprum. Hjälp till också, vi har anlitat Upplands Boservice att städa på 
våra gårdar, men om vi tillsammans hjälps åt att plocka skräp så håller vi ner den 
kostnaden och vi får mindre nerskräpning och trevligare omgivning för oss alla. Det 
är också självklart att man plockar upp bajset efter ens husdjur. Vi har dessutom fått 
in klagomål om hundar som inte hålls i koppel, vilket kan vara problematiskt för 
hundrädda, detta måste självfallet respekteras. 

 
Container i maj 

Vi kommer även i år att ställa fram containrar i maj. Dessa är avsedda för grovsopor, 
elskrot, trädgårdsavfall, trasiga möbler mm. Har du sådana sopor – passa på då! 
Möbler, lampor, brödrostar och liknande ska inte kastas i soprummen. Det kostar 
föreningen och därmed DIG stora pengar att forsla bort sådant som du själv ska se 
till att kasta på återvinningsstationen – som ligger bara några hundra meter ifrån oss. 
 
Containrar kommer att uppställas den 19 maj, vänligen beakta märkningen på dessa. 
Försök att placera soporna smart så att alla får chans att lämna sitt skräp. 
 

 
 
 
 
 
 



Vad har hänt? 
Först och främst så har vi haft årsstämma och en ny styrelse har formats. Vi har 
utökat antalet ledamöter till tio för att kunna dela upp arbetsbördan ytterligare. En 
akut vattenskada på gård tre har åtgärdats. Ett par takfläktar har behövts bytas ut på 
gård ett. Vi skall byta ut alla fläktar på låghusen under 2017. Reparationerna av 
taken på gård fyra och fem har återupptagits med en ny firma efter att den förra gick i 
konkurs. 
 

Orkestervägen 
Under sommaren (juni-aug) kommer busshållplatsen på Orkestervägen att byggas ut. 
Detta innebär att byggarbetarna kommer måsta stänga vägen temporärt vid tillfällen 

då sprängningar skall genomföras. 

 
 
 
 

Styrelsens sammansättning 2017 
 

Ylva Forsberg, ordförande  tel 076-1188530 
Agneta Bergvall, kassör (Cv 25)  tel 018-40 40 44 
Anna Axelson-Fisk, sekreterare (Cv 52 B) tel 070-869 46 59 
Lemlem Aghedow, Gurkan (Cv 52 F) tel 076-327 95 79 

                              Tess Sintring, vice ordförande (Cv 124 N) tel 070-306 15 12 
Martin Palmqvist, information (Cv 70) tel 073-735 82 53 
Edmond Boghozian, underhåll (Cv 48)            tel 070-940 83 22 
Susanne Grusell Gurkan (Cv 4)  tel 076-440 97 16 
Mats-Ola Hjelm, Utemiljö, kontrakt (Cv 129) tel 070-552 27 31 
Tore Hansson, allt i allo (Cv 3)  tel 070-645 12 17 

 

e-post till styrelsen ordforande@brfcellisten.se 
Hemsida: www.brfcellisten.se 

 

Alla typer av felanmälningar dagtid görs alltid till vicevärd 
Mattias Lindgren 018-18 01 22 
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