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Oförändrad avgift 2013 
Styrelsen har i samråd med ekonomiförvaltning via ISS beslutat att ha en oförändrad 
avgift för 2013. 
 
Julklappar 
Styrelsen beslutade att inte dela ut någon julklapp i form av värdecheck i år eftersom 
vi har sänkt december månads avgift med 50%. 
 
Ljus och brandvarnare 
Nu i jultider är det viktigt att vara extra försiktig, kom ihåg att släcka alla ljus då du 
lämnar ett rum eller din lägenhet. Det kan också vara bra att kontrollera batterierna i 
brandvarnaren som föreningen placerat i lägenheten. Du vet väl att nya batterier till 
denna kan erhållas från vår vicevärd. 
 
Soprummens ordning 
Soprummen i föreningen är endast för avfall från hushållssopor enligt anslagen i 
soprummen. Det är viktigt att man lägger avfallen i rätt container och trycker ihop 
skrymmande sopor. Observera att inget annat än förpackningar är tillåtna i plast, 
metall och kartong. Det blir extra kostnader för föreningen när man sorterat fel. Övriga 
sopor och grovsopor får inte lämnas i soprummen. Vi har en återvinningsstation ca 
500 m härifrån. Använd den! 
 
Hissar till källaren 
Föreningen har installerat hiss till förrådsutrymmen i källarna. Vi vill på detta sätt 
underlätta att transportera tunga saker ner till förråden. 
 
Körhastighet på parkeringen 
Vi har uppmärksammat att en del kör väldigt fort på föreningens parkering. Vi vill 
uppmana alla att tänka på att detta är en yta där barn, djur och även andra vuxna 
ibland förflyttar sig. Lämplig körhastighet är gåfart! 



 
Överlåtelser  
CV 108, 3 rok, 90 kvm  1 155 000 kr. 
 
Nya regler och priser för parkeringstillstånd 
 

Styrelsen har beslutat att höja priset för parkeringstillstånden för parkeringen till 500 
kr/år. Styrelsen skärper också kontrollen av ägare och ev garageplats i samband med 
parkeringstillstånd. Avgiften kommer att debiteras på månadsavgiftsavin närmast 
kommande kvartal. 
 

Du söker i första hand via hemsidan. Du kan också använda formuläret nedan. Inga 
särskilda ansökningsformulär kommer att delas ut. 
 
Ansökan om parkeringstillstånd, lämnas i Tomatens brevlåda Cellovägen 77 B, 
senast den 14 januari 2013. 
 
Namn________________________               Adress Cellovägen____ 
 
Bilens registreringsnummer____________ Bilens ägare om ej sökande________ 
 
Telefonnummer_____________________ e-post adress___________________ 
 
Regler i korthet (de finns även på hemsidan) 
 

EN bil EN plats. Du kan inte få parkeringstillstånd för samma bil som du har i garaget 
eller på en elplintplats. Tillståndet gäller endast för personbilar (ej husvagnar, bussar, 
trailers etc) som får plats i sin helhet innanför rutan. 
 
Jag har läst och förstått reglerna gällande för parkeringstillstånd. Jag försäkrar att jag 
kommer att följa dem. 
 
_______________________ 
Namnunderskrift sökande 
 
Beviljade tillstånd hämtas ut den 24 januari mellan kl 18-20 i Tomaten. Du får 
besked via e-post eller telefon om du beviljas tillstånd. 
 
Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
 

Här når du oss:  
 
Fastighetsskötare/Vicevärd: 
Stig Pettersson, felanmälan och uthyrning av föreningslokalen Gurkan, tel 400 420, vardagar kl 8 – 12, torsdagar kl 
18 – 19. Vid akuta fel utanför kontorstid, kontakta någon i styrelsen. 
 
Styrelsen 
Mikaela Ståhl, ordförande Cellov 5 E  tel  0708-348241 medlemsfrågor 
Agneta Bergvall, kassör  Cellov 25  tel 40 40 44  fakturering 
Ingrid Öfverberg, vice ordförande Cellov 52 G  tel  0708-676866  överlåtelser, utemiljö 
Teodic Shahinian, sekreterare Cellov 45           tel 0708-797677                      sekreterare, parkeringsfrågor 
Görgen Jansson Cellov 125 tel 0708-692313 trivselfrågor 
Åsa Kratz Cellovägen 78 tel 0733-364572 uteplatsavtal, celloblad 
Anna Axelson-Fisk Cellovägen 52B tel 0708-694659 ekonomisk analys 
e-post till styrelsen ordforande@brfcellisten.se, Hemsidan: www.brfcellisten.se  


