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Välkommen hösten 
Sommaren börjar lida mot sitt slut och med det fortsätter vi våra takrenoveringar. Vi 

hoppas att gård fyra skall vara färdigt under september månad. 
 

Årsavgiften höjs 
Finansieringskostnaderna för takrenoveringarna är stora och därmed så har styrelsen 

bestämt att höja årsavgiften med tre procent för att betala de ökade 
räntekostnaderna det innebär. 

 

Medlemsmöte och extrastämma 11/10 
Den 11 oktober skall vi ha medlemsmöte. Där skall vi diskutera utemiljö. Vad kan vi 
göra för att förbättra den? Vad önskas? Vad kan vi göra tillsammans? Vi ämnar 
dessutom att diskutera en gemensam lösning för bredband som kan minska kostnaden 
för bredband med stor marginal. En extrastämma kommer hållas samtidigt, där vi skall 
besluta om föreningens möjlighet att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningar samt 
reglera hur kallelser till stämmor skall utföras. 
 

Pingisrummet 
I takt med att takarbetet på gård fyra avslutas så väntar vi oss att pingisrummet 
återigen kommer bli tillgängligt för medlemmarna i oktober. 

 
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 över, 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. 
 

Grillning 
Föreningen har offentliga grillar installerade på området för allas trevnad och 
säkerhet. Vi uppmuntrar till användning av dessa. När man grillar på sin egen 
uteplats eller altan så riskerar röken att drabba ens grannar. Det är dessutom en 
brandfara med att grilla, främst med kolgrillar, på våra trägolv. 

 
 

 
 



 
 

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 
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 

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

kontaktas styrelsen. 
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