
  
Välkommen till Fjärilen 2  
Du är nu medlem i Brf Fjärilen 2 med totalt 103 lägenheter. Du har säkert frågor om hur 
det fungerar här. I din lägenhetspärm, som förra lägenhetsinnehavaren ska ha 
överlämnat till dig, finner du viktig information vid flik 5.  

När du bor hos oss förväntar vi oss att du följer några enkla regler. 

Ta för vana att alltid titta på vår digitala anslagstavla när du passerar in eller ut. Där får du 
mycket information vad som händer i föreningen, boka tvättstugan, snickarboden och 
övernattningsrummet Hörnan. 
Det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om händelse i föreningen. 

Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen samt även i anslutning till vår lekplats, 
multiarenan samt portingångar. Vi hoppas även att du visar hänsyn till dina grannar och 
avstår från att röka på balkongen och uteplatsen/altanen. 

Vi miljösortera våra sopor, detta är MYCKET viktigt för vår miljö, anvisningar för det hittar 
du i miljöhuset. Kemikalier, färgburkar och div. avfall från ombyggnation i lägenheterna 
måste transporteras till återvinningsstationen i Hammarhagen. Det får absolut inte 
ställas i vårt sophus. Samma gäller all el-avfall. Följs inte dessa enkla regler får 
föreningen stora kostnader för sophanteringen som kommer att förhöja månadsavgiften. 

Obs. att du som medlem i vår förening inte behöver komplettera din hemförsäkring med ett 
s.k. bostadsrättstillägg. Efter beslut på årsstämman 2013 har Fjärilens fastighetsförsäkring 
ett kollektivt bostadsrättstillägg anslutet till samtliga lägenheter. 

Vi har individuell debitering av varmvatten och avgiften debiterat på månadsavin i 
efterskott.  
Föreningen har tecknat gemensamt elavtal, vilket innebär att du endast betalar för den el 
du förbrukar. Nätavgiften ingår i månadsavgiften. Debitering sker i efterskott på 
månadsavin. 

I månadsavgiften ingår TV-abonnemang med Comhem (kundservice 0771-55 00 00) samt 
gruppanslutning hos Telenor för bredband och telefoni. Kontakta Telenors Kundtjänst 
020-222 222, så sköter de övergången åt dig. Du ska således inte själv säga upp ditt 
abonnemang för internet och telefon! 

Behöver du parkeringsplats? Kontakta HSB-kontoret på Lövlundsvägen 5, 608 68 00, vi har 
kösystem. På vårt parkeringsdäck (det övre vid bommen) finns 47 p-platser med 
motorvärmare. Därutöver har vi 21 parkeringsplatser utan motorvärmare vid Fröjas väg (en 
bit från kiosken nedanför berget).  

Gästparkeringen, som är avgiftsbelagd, är lätt att finna mellan gavlarna vid Odins väg 8 
och 10. För dina gäster som stannar ett dygn eller mera finns möjlighet att få ett s.k. 
tillfälligt parkeringstillstånd, som du får genom att kontakta någon i styrelsen.  
  
Föreningen har två cykelrum, ett på baksidan av port nr 10 och ett under port 6-8. 

Övernattningsrummet Hörnan på baksidan av nr 10 är till för de boendes gäster. Hörnan 
bokas via digitala skärmen i trapphuset (se bokning av tvättstuga nedan). ”nyckel-taggen” 
fungerar sedan som nyckel till ”Hörnan” under den tid du bokat. Debitering sker i efterhand. 
Ordnings regler finns på väggen i Hörnan. Hörnan är under renovering, beräknas vara klar 
juli-augusti 2020, då återkommer vi med uppgifter om kostnad per dygn. 
  
Vår gård är bilfri och barnvänlig.  

Vill du komma I kontakt med syrelsen, maila styrelsen@fjarilen2.se UPPGE ALLTID lägenhetsnummer och 
portnummer vid all kontakt med oss, lägenhetsnumret (tresiffror 001-103) hittar du på ditt brevinkast. 
Du kan även skriva ett brev/medelande till oss och lägga i vår brevlåda entrén Odins väg 10 
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Naturligtvis får du köra in och lasta ur eller i bilen. Behöver du stå längre än 10 min måste 
du kontakta P-service på tel 0771-77 11 00 för att undvika p-bot. Du kan öppna bommen 
med lägenhetsnyckeln. Lekplatsen har stora gräs- och sandytor, där vi inte vill att katter 
eller hundar ska uträtta sina behov. Hund och katt hålls i koppel och rastas utanför 
gården. 
  
Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplanet med samma nummer som lägenheten. Där 
får inga brännbara vätskor förvaras (se flik 5 i lägenhetspärmen). Inte heller motorcykel, 
moped eller vespa, som måste förvaras i särskilt lokal, åtskild från flerfamiljshus. 

Vill du göra ombyggnader i lägenheten måste du komma in med en ritning till styrelsen hur 
du tänkt, hänsyn till ventelation och bärande väggar måste godkännas. 

I vart och ett av våra hus finns en tvättstuga i källarplanet. Du väljer själv vilken du vill 
använda: Odins väg 18, Odins väg 10 eller 8 (där det finns en grovtvättmaskin).  
Alla måste göra rent efter sig efter avslutad tvättning, se anslag. 
För att boka tvättstuga så loggar du in på den digitala tavlan i trapphuset med 
”taggen” (plastbrickan som låser upp ytterdörrarna) och väljer boka och vilken tvättstuga du 
vill boka. Här kan du också boka ”Hörnan” och hobbylokalen/snickarboden. Regler för 
hobbylokalen/snickarboden finns på väggen i snickarboden 
Vi lämnar alla gemensamma lokaler mm. städade och rena efter oss. 

Brandvarnare finns i alla trappuppgångar. Inne i lägenheten ansvarar du själv för att 
brandvarnaren fungerar.  
Brandmyndigheten och fastighetens försäkringsbolag tillåter inte att vi förvarar privata 
tillhörigheter I våra entréer, trappuppgångar och källargångar. 

I varje entré finns ett särskilt litet låsbart rum för förvaring av barnvagnar och rullatorer. 
Nyckeln dit är nyckeln märkt HUS . Inget annat får förvaras där. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka mail till styrelsen@fjarilen2.se  det går också 
bra att skriva meddelande och lägga i brevlådan i entrén Odins väg 10, Uppge ALLTID 
lägenhetsnummer och port vid kontakt med oss, lägenhetsnumret (tre siffror 001-103) hittar 
du på ditt brevinkast. 
På digitala anslagstavlan finns även information om HSB-kontorets telefon- och besökstider 
samt felanmälan.  

Hjärtligt välkommen till oss!  
Brf Fjärilen 2 /Styrelsen 

För kontakt med oss E-post: styrelsen@fjarilen2.se  Hemsida: www.fjarilen2.se
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