
Vi önskar dig ett 
gott boende!

Styrelsen  
Brf Kortedala www.kortedala.com

Möjlighet att påverka
Varje år i slutet av november 
håller föreningen årsstämma. Dit 
är alla medlemmar välkomna. 
Fyra veckor innan stämman 
delas en kallelse samt en kopia 
av föreningens årsredovisning ut.

Som medlem har man möjlighet 
att påverka genom att lämna in 
motioner samt att närvara vid 
stämman.

Anslag om inlämning av motioner 
sätts upp i alla trapphus under 
september månad.

Hobbyrum
Det finns ett arbetsrum att låna, vid 
enklare arbeten, så som snickeri, 
slipning eller målning av möbler. 
Man får själv tillhandahålla verktyg. 
Bokning och hämtning av nyckel 
görs på föreningens expedition.

Gratis Bredband
Alla lägenheter i föreningen 
är utrustade med 1000 Mbit 
bredbanduppkoppling. 
Föreningen står för kostnaderna. 

Expeditionstider
Föreningens expedition 
Söndagsgatan 45 
Tel 031 - 48 46 30  
Öppen helgfria måndagar 18 - 20 
hsbkortedala@kortedala.com

Felanmälan till HSB Göteborg
Antingen via "Mitt Hsb" eller tele:
010-442 24 24
Öppet vardagar kontorstid

SÅ HÄR  
HAR VI DET 

HOS OSS

BRF KORTEDALA



tiden om du inte har möjlighet 
att utnyttja den. 

Städa efter dig, 
lämna lokalen 

så som du 
själv vill 

finna den.

Hemförsäkring
Det räcker att teckna en vanlig hem-
försäkring. Föreningen har gemen-
samt tecknat ett bostadsrättstillägg. 
Detta gäller som extra skydd vid 
skador, t.ex. läckage som påverkar 
även närliggande lägenheter.

Visa hänsyn till dina 
grannar
Tänk på att du bor i ett 
flerfamiljshus, störande ljud bör 
generellt undvikas och får inte 
förekomma mellan kl 22 - 07.

Som bostadsrättsinnehavare är 
du ansvarig för alla som tillhör 
ditt hushåll - även för besökare till 
lägenheten.

Spolplattor
Föreningen har två spolplattor för 
lättare tvätt av fordon. Dessa finns 
vid garagen på Fastlagsgatan och 
mitt emot entren till Söndagsgatan 
35.

Sopsortering
Alla som bor i Brf Kortedala ska sop-
sortera. 
Det finns en återvinningsstation 
mitt emot grusplanen. Där kan man 
kasta tidningar, glas, hårdplast, 
kartong/wellpapp, batterier mm. 
Observera att vitvaror och andra stora
elartiklar ej får kastas här eller i soprummen.

Mindre elartiklar 
(mobiltelefon, rakapparat)
 kan läggas 
i soprummen på 
uppmärkt plats/
behållare. Du får inte 
ställa ner annat i 
soprummen än det 
som står på informations-
lapparna. 
Här finns kompostpåsar.

Föreningslokal
I föreningen finns en 
möteslokal, denna kan 
medlemmarna låna 
avgiftsfritt. Bokning 
sker via bokningstavla 
vid tvättstuga eller via 
Aptus Home.

 
 
 
Inre fond
Varje månad avsätts en summa till 
varje lägenhets inre fond. Summan 
varierar beroende på lägenhetens 
storlek. För en tvårumslägenhet 
utgår ca 90 kronor. Dessa medel 
redovisas på kvartalsavin och kan 
användas till renovering av 
lägenheten.

Gästlägenhet
Föreningen har en gästlägenhet 
som medlemmarna kan hyra. 
Lägenheten har 4 sovplatser och 
kostar 250kr/dygn. Lägenheten får 
bokas max 3 dygn åt gången. 
Bokning sker via bokningstavla vid 
tvättstuga eller via Aptus Home. 
Obs! Du ska städa efter att du 
använt gästlägenheten, om det inte 
görs kan styrelsen vara tvungen att 
debitera dig för städningen.

Trapphus entréer
Dessa utrymmen skall hållas      
fria från skräp, cyklar,     
dörrmattor och annat. 
Detta utgör en brandfara         
samt försvårar eventuell 
utrymning. 

Bastu och 
motionslokal
Medlemmar i 
föreningen har 
tillgång till bastu och motionsrum. 
Bokning sker via bokningstavla vid 
tvättstuga eller via Aptus Home.

Ny medlem i BRF Kortedala

Som boende i en bostadsrätt 
har du ett antal möjligheter 
eller rättigheter. Du har också 
ett antal skyldigheter  
- vissa i form av trivselregler
för att du och dina grannar
skall trivas tillsammans.

Vi hälsar dig välkommen som 
medlem i föreningen och 
hoppas att du skall trivas.

STYRELSEN

Tvättstugorna
Då tvättstugorna är utrymmen som 
används av alla föreningens 
medlemmar är det viktigt att följa de 
regler som finns. Respektera 
tvättiderna, både din egen och 
andras. Var noga med att avboka 

Det är föreningen som 
äger husen, du bor där till 
självkostnadspris.  
Medlemsavgiften täcker 
föreningens löpande 
utgifter samt eventuella 
framtida underhåll. 
Du tillsammans med dina 
grannar har möjlighet att 
påverka avgiften. Genom 
att visa varsamhet och 
hänsyn mot våra hus och 
grönområden, sopsortera 
och kompostera kan vi 
hålla våra avgifter nere.
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