
I detta nummer av 
Cellobladet handlar det 
mycket om vatten, och det 
är ju ett livsviktigt ämne, 
så läs noga alltihop!
Det börjar också bli dags 
att fundera lite över 
årsstämman…
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VÅR HEMSIDA - brfcellisten.se
Cellistens hemsida förnyas ständigt av vår webbmaster Matts Josefsson! Den 
senaste viktiga förändringen är att vi fått en ny adress: www.brfcellisten.se. Gå gärna 
in dit lite nu och då, du som är Internetanvändare, och ta del av information och 
länktips. Matts håller också på att lägga upp en fotodokumentation över Cellovägen. 
Du som har bilder, särskilt från de tidiga åren då området var nybyggt, ombeds 
kontakta Matts för att bidra med bilder till vårt gemensamma fotoalbum. Självklart är 
detta helt frivilligt, men bidrag mottages tacksamt. Matts kontaktas enklast via 
hemsidan, klicka på webmaster under välkomsttexten på hemsidan så öppnas 
genast e-posten.

VATTENLARM I KOPPLINGSBRUNNEN
Styrelsen har beslutat att vattenlarm med fuktavkännare ska installeras i samtliga 
kopplingsbrunnar i fastigheten, detta för att eventuella vattenläckor ska kunna 
upptäckas snabbt. Företaget DroppTeknik AB har fått i uppdrag att installera sina 
larm åt oss och de medlemmar som berörs genom att de har en kopplingsbrunn i sin 
lägenhet kommer självklart att kontaktas närmare för att göra upp om tid då brunnen 
kan göras åtkomlig.
Företaget DroppTeknik AB har även ett mindre larm avsett att användas vid 
diskmaskinen. Den medlem som är intresserad av att själv investera i detta skydd 
rekommenderas att kontakta DroppTeknik. Larmet kostar ca 500 
kr i inköp och installation och sedan bör batteriet bytas vartannat 
år för ett fullgott skydd.

DÅLIGA KÖKSBLANDARE
I samband med den stora våtrumsrenoveringen för ca 6 år 
sedan, beslöt styrelsen att samtliga kök i fastigheten skulle 
utrustas med nya blandare av märket Mora. Tyvärr har det visat sig vara ett dåligt 
val, då många blandare redan har stora problem med överströmningar. Eftersom det 
var ett styrelsebeslut har vi nu beslutat göra en radikal förbättring genom att byta ut 

http://www.brfcellisten.se/


samtliga blandare mot nya, denna gång av märket FM Mattson, med en bättre teknik 
inuti. Bytet kommer att ske under året, exakt när är ännu inte helt klart, och i 
samarbete med Bravida, som givit oss ett bra pris på arbetet samt de nya blandarna.

ÅRSMÖTE!
Datum för årets årsmöte har bestämts till den 25 april. Samtliga medlemmar 
välkomnas att inkomma med motioner till stämman, senast en månad innan, alltså 
den 25 mars.
Känner du för att engagera dig i styrelsearbetet? Vet du någon som du tror skulle 
göra ett bra jobb för föreningen? Hör då av dig med ditt tips till någon i 
valberedningen: Torbjörn Backström på Cellovägen 10, Torbjörn Sommar på 
nummer 80 eller Ragnar Palm, Cellovägen 14.

STYRELSEAVGÅNG
Styrelsens vice ordförande, Åsa Ericson, meddelar härmed sin något förtida avgång 
ur styrelsen, då hon upphör att vara medlem i föreningen i februari. ”Jag och min 
familj har köpt ett litet hus i Knivsta”, meddelar Åsa glatt!
 
ÖVERLÅTELSER
2 rok, 69 m2, 225 000 kr
3 rok, 82 m2, 300 000 kr
3 rok, 90 m2, 310 000 kr
5 rok, 130,5 m2, 575 000 kr

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen sammanträder under våren den 13/2, 12/3, 28/3 och 16/4.

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.
Hemsida:  www.brfcellisten.se  . Webbmaster: Matts Josefsson

Styrelsen
Ordinarie ledamöter:
Anders Werner, ordf, Cellov 52K, tel 24 00 11 miljö, säkerhet, försäkringar, avtal
Åsa Ericson, v ordf, Cellov 73, tel 25 97 80 byggfrågor, integration, Cellobladet
Lotta Engström, sekr, Cellov 116, tel 40 15 93 inre fond, överlåtelser, integration
Solveig Englund, kassör, Cellov 52L, tel 40 09 11 fakturering, ekonomi, posthantering
Johan Hedlund, Cellov 13, tel 40 29 63 byggfrågor, ekonomianalys

Suppleanter:
Lars Dahlgren, Cellov 98, tel 40 11 12 fastighet 
Åsa Lidström, Cellov 78, tel 10 29 60      vice sekreterare
Stig Pettersson, Cellov 121, tel 40 04 20      fastighet
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