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Medlemsmöte 28 oktober 

Höstens medlemsmöte äger rum onsdagen den 28 oktober kl 19.00 i Gurkan. Styrel-
sen kommer att informera om vad som har gjorts och vad som planeras att göras i 
vårt område. Det blir givetvis tillfälle till frågor och diskussioner, och vi bjuder som 
vanligt på fika. 
 

Installation av laddningsstationer för elbilar 
Vi har nu fått in svaren på den enkät som delats ut till alla medlemmar. Av de 27 svar 
som inkommit var 7 mycket eller ganska intresserade och 20 inte alls intresserade. Vi 
utgår från att de som inte lämnat in något svar alls inte är intresserade. Men styrelsen 
fortsätter att jobba med frågan och undersöker de olika möjligheter som finns. 

Lediga garage och p-platser 
För närvarande har vi ingen kö till garage och p-platser så det går att få en plats 
ganska omgående. Är du intresserad av en plats så kan du höra av dig till Angelica 
Levenfalk, e-post Angelica.Levenfalk@simpleko.se. 

Resultat av brandsyn 
Brandsläckare och brandskyltar till källarna har inköpts och placerats ut. Vi fick ned-
slag på att det förvaras för mycket saker (cyklar m.m.) på loftgångarna, detta hindrar 
framkomligheten vid en eventuell nödsituation. Det måste gå att passera med en bår, 
så vi ber er se till att det ni absolut måste förvara där (helst så lite som möjligt) inte 
står i vägen vid en utryckning. 

Utdelning av brandvarnare 
De allra flesta hämtade sina brandvarnare de dagar vi hade utdelning av dem, men 
det återstår några som inte har hämtats. Har du ännu inte hämtat ut dina brandvar-
nare så kan du kontakta Saul Tekeste i styrelsen så ordnar han detta. 

Takisolering 
Under hösten kommer tilläggsisolering av våra vindar att ske, detta är en investering 
som kommer att spara in en hel del på våra uppvärmningskostnader.  

Upprustning av parkeringen 
Alla brädor har nu bytts på parkeringen och vi tackar Edmond Boghozian och Saul 
Tekeste i styrelsen för ett förstklassigt utfört arbete! Ni som har el-plintar kommer 
också att märka att numreringen på dessa har ändrats.  

Radonmätningen 
Vi har nu fått resultaten från radonmätningen, och de flesta lägenheter ligger under 
gränsvärdena. De som har förhöjda värden kommer att kontaktas och åtgärder för att 
sänka värdena kommer att sättas in. 
 



 
”Min Förening”-appen 

Om ni fortfarande inte har skaffat appen som heter Min förening så gör det! I dags-
läget har 168 användare anslutit sig. I appen kan ni snabbt få nyttig information från 
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. Mer 
information om appen och hur man använder den finns på vår hemsida. 
 

 
Överlåtelser 

2 rok, 69 m2, 1 285 000 kr 
2 rok, 64,5 m2, 1 200 000 kr 

 
 
 

Styrelsens sammansättning 2020 
 

Mats-Ola Hjälm, ordförande tel 070-552 27 31 
Ylva Forsberg, sekreterare tel 076-118 85 30 
Agneta Bergvall, kassör tel 018-40 40 44 
Anneli Schad, Gurkan tel 076-039 16 08 
Ibrahim Gedem, Gurkan tel 073-953 94 52 
Edmond Boghozian tel 070-940 83 22 
Jan Morén  tel 070-664 82 00 
Saul Tekeste tel 073-210 21 76 

 
e-post till styrelsen: ordforande@brfcellisten.se 

Hemsida: www.brfcellisten.se  
 

 
 

Felanmälan vardagar dagtid görs alltid till förvaltaren 
Mattias Lindgren 018-18 01 22 

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

informerad 
 
 

Om en huvudsäkring (”propp”) har gått i ett elskåp på området (alltså inte i lägenhet-
ens proppskåp) så att din lägenhet blivit strömlös ska du alla dagar kl 8.00 – 20.00 
kontakta någon i styrelsen som kan byta huvudsäkringen. Övrig tid kan Upplands 
Boservice kontaktas direkt på telefon 018-18 74 01.  
 
Om ni behöver ett nytt batteri till fuktlarmet kontaktas också styrelsen.  


