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Medlemsmöte 
I år skall vi hålla höstmötet lite tidigare än vanligt, nämligen den 6 september kl 19:00 
i Gurkan. Detta gör vi så att alla som vill få fördjupad information om vårt nya 
gemensamma bredband, kan få det så tidigt som möjligt. 
 

Kollektivt bredbandsavtal 
På årstämman 2017 godkändes en motion att styrelsen skulle utreda möjligheten att 
skaffa kollektivt bredband för att kraftigt sänka kostnaden för internet för alla 
medlemmar. Vi har nu kommit fram till att ett avtal med Comhem kommer ge oss 
mest valuta för pengarna. Detta avtal kommer att börja den 1 november och 
kostnaden kommer läggas på månadsavgiften. På de 55 kr som vi betalar idag 
kommer ytterligare 114 kr att tilläggas. För en total kostnad av 169 kr kommer vi få 
grund tv-utbud, ip-telefoni och 250/50 mb/s bredband. 
 

Nyckelhantering 
Det är företaget Certego som sköter vår nyckelhantering och har registren. När man 
flyttar är det därför viktigt att alla nycklar lämnas till dem och inte lämnas över till 
nästa ägare.  
 

Takrenoveringar 
Takrenoveringarna är äntligen igång för hela området. Vi skulle vilja tipsa om att alla 
gårdar (utom gård 4) bör placera skydd på altaner/terrasser och gärna 
fotodokumentera hur det såg ut före takläggningarna för att ha bevis om skador 
skulle uppstå. Man bör inte i nuläget plantera nya växter som kan förstöras på grund 
av takläggningarna. 
 

Gurkan 
Efter att en del välvilliga medlemmar har gått miste om att få hyra Gurkan pga. den 
höga depositionsavgiften hindrat dem så tänker vi sänka den igen till 500 kr. 
 

Förråden 
Om ni ännu inte har markerat upp ert källarförråd med bostadsadress så ber vi er att 
omgående göra detta. Vi behöver få ordning på vilka förråd som används av vilken 
medlem och lägenhet. På så sätt kan vi sedan börja hyra ut extra förråd till de som 
behöver.   
 

Sophantering 
Återigen vill vi påminna om att inte slänga grovsopor i våra soprum. Dessa skall ni 
själva flytta till en återvinningscentral, vilket vi lyckligtvis har inom gångavstånd. 
Soprummet vid Tomaten som finns för både gård 4 och 5 har stora problem. Vi 
försöker nu öka tömningsfrekvensen och måste återigen beställa spolning och 



rengöring där. Vi har bytt ut en tidningsbehållare för att ge plats åt en tredje behållare 
för kartong då dessa ofta blir fulla.  
 

”Min Förening”-appen 
Om ni fortfarande inte har skaffat appen som heter Min förening så gör gärna det. 
Där kan ni få snabb nyttig information ifrån styrelsen om saker som gäller föreningen 
och medlemmarna. När ni installerat appen eller gått in på hemsidan så söker ni bara 
på brfcellisten för att hitta vår kanal. 
 

 
 
 

Styrelsens sammansättning och ansvarsområden 2018  
 

Ylva Forsberg, Ordförande  tel 076 118 85 30 
Mats-Ola Hjälm, Vice Ordförande tel 070 552 27 31 
Agneta Bergvall, Kassör    tel 018 40 40 44  
Sahar Khdir, Sekreterare  tel 072 943 56 12 
Edmond Boghozian, Underhåll tel 070 940 83 22 
Edvin Simonian, Fastigheter tel 070 795 08 29 
Martin Palmqvist, Celloblad/hemsida tel 073 735 82 53 
Sarah Fagerman, Överlåtelser  tel 070 959 86 00 
Ibrahim Gedem, Gurkan  tel 073 953 94 52 
Anneli Schad, Gurkan  tel 076 039 16 08 

 
e-post till styrelsen ordforande@brfcellisten.se 

Hemsida: www.brfcellisten.se  
 

All typ av felanmälan dagtid görs alltid till förvaltaren 
Mattias Lindgren 018-18 01 22 

 
Men skicka gärna ett mejl till ordforande@brfcellisten.se så att styrelsen också hålls 

informerad 
 

Om en propp har gått i ett elskåp på området (inte i er lägenhet) eller om ni behöver 
ett batteri till fuktlarm kontaktas styrelsen. 


