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LÄGENHETERNA 

Vatten 

Kallvatten ingår i årssavgiften. Varmvattenförbrukningen mäts individuellt och debiteras i 

efterhand. Det går att logga in och se statistik över sin varmvattenförbrukning. Kontakta 

styrelsen för inloggningsuppgifter. 

Värme 

Fastigheterna värms med fjärrvärme via radiatorerna. Värmen på vattnet till radiatorerna 

anpassas efter yttertemperaturen, men kan justeras via reglaget på varje enskild radiator. 

Ventilation 

Över fönstren sitter tilluftsventiler. Med hjälp av de svarta reglagen öppnas och stängs 

ventililen efter behov. Frånluftsventiler sitter i kök, badrum och i vissa lägenheter även i 

sovrum. Frånluftsventilerna är särskilt inreglerade och får inte ändras. 

Obligatoriska ventilationskontroller görs med några års mellanrum för att säkerställa att 

fastigheterna uppfyller kraven på godkänd ventilation. Det är den boendes ansvar att rengöra 

ventilerna. (läs mer under ”Att renovera och underhålla lägenheten”) 

TV 

För ett grundutbud av TV-kanaler behövs bara en vanlig TV-antennkabel anslutas i Comhem-

uttaget i vardagarsrummet. Det krävs ingen särskild digitalmottagare, men några fria digitala 

kanaler finns för dem med sådan utrustning.  

För att utöka kanalutbudet kan ett enskilt avtal tecknas mellan medlemmen och Comhem eller 

annan valfri leverantör.  

Telefoni 

För hemtelefon tecknas avtal mellan medlemmen och valfri telefonoperatör. 

För analog telefoni finns huvudjacket i hallen. 

Internet 

För internet tecknas avtal mellan medlemmen och internetleverantör enligt följande alternativ: 

Internettyp Leverantör Uttag 

Fiberanslutet bredband  Bredbandsbolaget  Uttaget i hallen. 

FiberCoax  Comhem  Uttaget i vardagsrummet. 

ADSL  Valfri leverantörer  Telefonjacket i hallen 

Mobilt bredband  Valfri leverantörer  Använder inte fastighetens uttag 
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FASTIGHETERNA OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Fastigheterna består av 72 lägenheter fördelat på tre huskroppar. A-, B- och C-huset.  

Se även skiss på sista sidan. Särskilda ordningsregler för föreningen har antagits av 

medlemmarna på föreningsstämman och är utdelade till samtliga hushåll. De finns i 

lägenhetspärmen under flik 6.  

Trapphus 

Enligt gällande brandföreskrifter får löst eller brännbart material, t.ex. cyklar, barnvagnar, 

leksaker, mattor och skor ej stå i trapphusen eftersom de utgör brandrisk och förhindrar 

utrymning och insats vid brand.  

Tvättstugorna 

I varje hus finns en tvättstuga utrustad med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. I 

C-huset finns också en grovtvättstuga som alla kan använda. Till tvättstugorna används 

källarnyckeln. Bokning sker på bokningstavlan utanför respektive tvättstuga enligt 

ordningsreglerna. 

Cykel- och barnvagnsförråd 

I samtliga källargångar, samt i A-husets skyddsrum, finns utrymmen för cyklar och 

barnvagnar. För att komma in används den vanliga lägenhetsnyckeln. I varje källargång finns 

ett utrymme särskilt för barnvagnar. Kontakta styrelsen för nyckel. 

Föreningslokal 

I C-huset finns en lokal som kostnadsfritt lånas ut till föreningens medlemmar. I lokalen finns 

porslin för ca 20 personer och ett litet pentry. För att boka och hämta nyckel till 

föreningslokalen kontaktas styrelsen. I första hand den i styrelsen som ansvarar för utlåning 

av lokaler. 

Snickarrum 

I A-huset finns ett litet snickarrum som passar för enklare snickeri- och målningsarbeten. För 

att boka och hämta nyckel till snickarrummet kontaktas styrelsen. I första hand den i styrelsen 

som ansvarar för utlåning av lokaler. 

Motionsrum/Hobbyrum 

I C-huset finns ett motionsrum/hobbyrum med blandande träningsredskap. Motionsrummet 

behöver inte bokas och för att komma in används källarnyckeln. I lokalen finns ordningsregler 

som av säkerhetsskäl är viktiga att följa. 

Förvaring och förråd 

Till samtliga lägenheter finns ett källarförråd och litet utrymme i matkällaren. Utöver det 

finns möjlighet att teckna avtal om extra förråd mellan 1,5 kvm och 40 kvm. För avtal, priser 

och ev. kölistor hänvisas till HSB Servicecenter. 

Lokaler 

I gaveln på A-huset finns kontorslokaler att hyra. Lokalerna är rumstemperade och i hyran 

ingår tillgång till pentry och toalett. För avtal, priser och köer hänvisas till HSB Servicecenter. 



 3 2016-12-01 

PARKERING OCH UTOMHUSMILJÖERNA 

Avgiftsfri parkering 

Det finns kostnadsfria parkeringsplatser bakom B- och C-huset, samt några på Gränsvägen. 

Parkeringen kan användas av boende i föreningen och dess gäster. All parkering kräver P-

tillstånd. Ordningsreglerna innehåller mer detaljerad information. 

Hyra P-plats och garage 

Det finns möjlighet att hyra egen P-plats, med eller utan el-stolpe, samt garage.  

För avtal, priser och ev. kölistor hänvisas till HSB servicecenter. 

Rollatorgarage 

För boende med rollator finns möjlighet att hyra rollatorgarage som ställs upp i direkt 

anslutning till entréporten. Intresse av detta anmäls till styrelsen. 

Gården 

Föreningen har avtal med HSB som sköter trädgårdsskötsel, snöskottning, ogräsbekämpning 

och mycket annat. Med en fin och välskött gård är förhoppningen att föreningens medlemmar 

och besökare ska njuta av vacker grönska, utmanande lek och trevliga möten.  

Våra fina gräsytor är till för att njutas av så varför inte utmana en granne på en omgång kubb?  

På gården finns en fast grill och den behöver inte bokas för att användas. Efter användande 

ska den rengöras, men det bästa är att avvakta några timmar så glöden slocknat. Styrelsen kan 

kontaktas vid behov av att låna föreningens extragrillar. 

Lek 

På gården finns lekplatser med gungor, klätterställning, rutschkana och sandlåda. I anslutning 

till sandlådan förvaras leksaker som alla kan leka med och som läggs tillbaka när leken är slut.  

Det sker regelbundna besiktningar och säkerhetskontroller av lekplatserna. 

Cyklar 

Cykelställ finns utställda runtom på gården. Med jämna mellanrum görs rensningar för att bli 

av med avställda cyklar som ingen använder. Meddelande om detta sker i god tid i förväg. 

Papperskorgarna 

Använd gärna gårdens papperskorgar, men hushållssoporna lämnas förstås i sopskåpen. 

Djur 

Gården ska vara en trygg och säker plats för alla. I ordningsreglerna står bland annat att djur 

därför ska hållas kopplade. Eftersom många barn leker i gräset, klättrar på stenar och busar 

kring lyktstolpar ska alla former av rastning av djur ske utanför föreningens område. 
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FELANMÄLAN  

Vem ska åtgärda felet?  

För vissa fel i lägenheten ligger ansvaret hos föreningen. T.ex. vissa vattenledningar, 

radiatorer och uttag för TV och bredband. 

För många fel i lägenheten är det bostadsrättshavarens ansvar att åtgärda felet. T.ex. 

droppande kranar, kärvande låscylindrar och smuts i ventilationsdon. 

Stadgarna reglerar gränserna i underhållsansvaret. Kontakta styrelsen vid osäkerhet. 

Fel som avser föreningens ansvar 

Steg 1: Kontakta styrelsen.  

Kontaktuppgifter finns i lägenhetspärmen och portarna. Följ de anvisningar som styrelsen ger. 

Steg 2: Ring HSB om brådskande 

Om felet är akut, och ingen i styrelsen går att kontakta, ska HSB omgående kontaktas: 

Kontorstid vardagar:  HSB Servicecenter 010 - 442 11 00 

Övrig tid:  HSBs jour  08 - 695 00 00  

Observera att en medlem i efterhand kan bli skyldig att redogöra för vad som föregått en 

felanmälan om styrelsen inte blivit kontaktad.  

Fel som avser bostadsrättshavarens ansvar  

När medlemmen är skyldig att åtgärda ett fel kan valfri hantverkare väljas, men HSB erbjuder 

reparationer och tjänster till fasta priser. För de flesta av dessa går det att göra ROT-avdrag. 

En prislista har tidigare delats ut och aktuella priser kan också hittas på www.hsb.se eller 

genom att ringa servicecenter.  

Det går förstås också bra att kontakta styrelsen. För vissa vanliga fel kan styrelsen ibland ge 

råd kring hur felet kan åtgärdas på egen hand. 

För felanmälan och beställning av HSBs tjänster: 

Dygnet runt på:  www.hsbportalen.se  

   www.hsb.se/stockholm/felanmalan 

     eller servicecenter.stockholm@hsb.se 

Kontorstid vardagar:  HSB Servicecenter  010 - 442 11 00 
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NYCKLAR OCH PASSAGE 

Spärrat nyckelsystem 

För medlemmarnas och föreningens trygghet är nyckelsystemet spärrat och nyckelkopior kan 

enbart göras via styrelsen. På detta sätt går det t.ex. att alltid veta hur många nycklar som 

finns till lägenhetsdörrens cylinder. 

Lägenhetsnyckeln 

I normalfallet finns till varje lägenhet fem lägenhetsnycklar. 

(avvikelsen kan förekomma och styrelsen kan informera om det) 

Lägenhetsnyckeln används till:    

- Egna lägenheten 

- Egna trapphusets entréport och källardörr 

- Egna källarens cykel- och barnvagnsrum 

- Vägbommen till gården 

- Alla fastigheters yttre källardörrar (undantaget gaveldörren i C-huset)  

- Cykelförrådet i A-husets skyddsrum (undantaget lägenhetsnycklar från C-huset) 

Källarnyckeln 

I normalfallet finns till varje lägenhet två källarnycklar. 

(avvikelsen kan förekomma och styrelsen kan informera om det) 

Källarnycklarna används till: 

- Samtliga tvättstugor 

- Dörren till det egna förrådet (undantaget de som har förråd med eget hänglås) 

- Dörren till den egna matkällaren  

- Motionsrummet / Hobbyrummet i C-huset 

Entréportarna 

För att komma in i entréportarna kan alltid lägenhetsnyckeln användas. 

Mellan kl 06 – 21 kan portkod användas. Portkoden byts med jämna mellanrum och byten av 

portkod annonseras i god tid i nyhetsbladet. 

Koden ska inte lämnas ut i onödan. 

Vägbom 

För att köra in på gården behöver vägbommen öppnas. Använd lägenhetsnyckeln, men 

observera att nyckeln enbart går att få ut när vägbommen är stängd.  
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RENOVERA OCH UNDERHÅLLA LÄGENHETEN 

Stadgar och ordningsregler ska alltid kontrolleras innan renovering och underhåll av 

lägenheten. Många åtgärder kräver styrelsen tillstånd. Styrelsen kan kontaktas vid frågor och 

rådgivning. Nedan följer några vanliga exempel att tänka på vid underhåll och renovering: 

Uttag och mätutrustning 

Uttagen för TV, telefon och bredband får inte ändras eller tas bort. Detsamma gäller 

utrustningen för varmvattenmätningen i kök och badrum.  

Våtrum och tätskikt  

Sedan stambytet 2012/2013, då samtliga toaletter och badrum totalrenoverades, lämnades en 

femårig garanti på inredning och på tätskiktet är garantitiden 10 år. För att garantin ska gälla 

ställs oftast krav på att arbeten i dessa utrymmen utförs av en auktoriserad firma. Var också 

noga med att alltid följa försäkringsbolagens villkor. 

Vattensäkerhet 

För god funktion i systemet ska samtliga vattenkranar vara av fabrikatet FM Mattsson.  

Observera föreningens krav på läckageskydd under diskbänk, diskmaskin och kyl/frys. 

Ventilation och köksfläkt 

Till- och frånluftsventilerna får ej tas bort eller ändras. För en tillfredställande funktion i 

ventilationen ska den boende hålla till- och frånluftsventilerna rena. Tilluftsventilerna över 

fönstren rengörs invändigt och utvändigt. Frånluftsventilerna plockas försiktigt ner, diskas 

och sätts tillbaka utan att ändra inställningarna.  

Vid byte och installation av köksfläkt behövs styrelsens tillstånd.  

Lägenhetsdörr 

Styrelsens tillstånd behövs för byte av lägenhetsdörr. Väljs en dörr utan brevinkast erbjuds en 

tidningshållare att sättas på väggen utanför dörren. 

El 

För elen i lägenheten är bostadsrättshavaren underhållsansvarig. Observera att många 

elarbeten enbart får utföras av behörig el-installatör.  

Läs mer på http://www.elsakerhetsverket.se/  

Ytterväggar 

Ytterväggarna konstruktion gör att det kan uppstå sprickor i färg och tapeter. Om lägenheten 

har dessa problem kan detta åtgärdas genom att limma tunna skivor renoveringsgips innan 

målning/tapetsering. 

Balkonger 

Väggarna på balkongerna hör till fasaden och ingår i föreningens underhållsansvar. För 

monteringar och åtgärder på fasaden behövs styrelsens godkännande. 

För inglasning av balkonger krävs föreningens godkännande, samt bygglov från kommunen. 
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SOPOR OCH AVFALL 

Matavfall (Bruna pappåsen) → Sopskåp med svartfärgad lucka 

Matavfallspåsar finns att hämta på Coop Konsum i Västerhaninge Centrum och i källaren i 

anslutning till utrymmet för el-avfall i C-huset. 

Matrester, ofärgat hushållspapper och kaffesump är exempel på matavfallet. Läs mer i SRVs 

Broschyr som delats ut och på www.srvatervinning.se 

Restavfall (Vanliga soppåsen) → Numrerat sopskåp enligt portnummer 

För boende i A- och B-huset gäller sopskåpen på parkeringen bakom B-huset. 

För boende i C-huset gäller sopskåpen på parkeringen bakom C-huset. 

Observera att sopskåpens kärl inte är dimensionerade för ta emot förpackningar.  

Förpackningar  → Återvinningsstationen 

Förpackningar av glas, papper, metall, plast samt tidningar och reklam. 

Närmaste återvinningsstation finns vid korsningen Nynäsv-Solhemsv. 

Grovsopor → Återvinningscentralen i Jordbro*  

Till grovsopor räknas bland annat möbler, madrasser, mattor, pulkor, cyklar. Även icke-

brännbara hushållsavfall är grovsopor, exempelvis kastruller, vaser, porslin, skor och 

leksaker. En container för grovsopor ställs upp på föreningens mark under en helg per år. 

El-avfall (ej kyl och frys) → I avsett kärl i källaren mellan port 23-25 

Kyl/frys och farligt avfall  → Återvinningscentralen i Jordbro 

 

*För att komma in till Återvinningscentralen i Jordbro krävs ett passerkort. Detta passerkort 

kan du erhålla om du kontaktar SRV på 0200-264 600 eller www.srvatervinning.se. 

På SRV hemsida finns det mycket information om hur man hanterar sopor.  
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ÖVRIGT 

HSB 

HSB är en kooperativ organisation som ägs av medlemsföreningarna och arbetar sedan 1923 

med att skapa, förbättra och utveckla bra boenden.  

Vår förening är, liksom ca 3 900 andra bostadsrättsföreningar, medlem i HSB.   

Föreningen har avtal med HSB som förvaltar och sköter delar av föreningens ekonomi, 

administration, fastigheter och markskötsel. 

Som medlem i BRF Linden behöver du också vara medlem i HSB Stockholm och betala den 

årliga medlemsavgiften. 

Andrahandsuthyrning 

Möjligheterna att hyra ut lägenheten i andra hand regleras både av lagar och av stadgarna.  

För att hyra ut sin lägenhet krävs styrelsens godkännande och det behövs en skriftlig ansökan 

med uppgifter om lägenhetsnummer, kontakt- och personuppgifter för lägenhetsinnehavaren 

och tilltänkta hyresgästen samt tidsperiod och skäl för uthyrningen. Styrelsen kan 

tillhandahålla färdiga mallar för ansökan om andrahandsuthyrning. 

I normalfallet godkänns andrahandsuthyrningar för upp till ett halvår i taget. Vid önskemål 

om uthyrning för längre perioder krävs alltså en ny ansökan med ett halvår i taget. 

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg 

Hemförsäkring tecknas enskilt av samtliga medlemmar! Detta är viktigt för att ha skydd vid 

händelse av exempelvis inbrott, skadegörelse, brand och vattenskada.  

Medlemmar behöver inte teckna tillägg för bostadsrätt. Föreningen har en kollektivt tecknad 

försäkring för detta som bland annat ger skydd för skador på fast inredning. 

Engagera dig i föreningen 

I en förening har vi alla möjlighet att vara med och bestämma över vårt boende. Det går alltid 

bra att lämna förslag till styrelsen eller motioner till den årliga föreningsstämman.  

Ett annat bra sätt att vara med och påverka är att engagera sig i föreningens arbete. Styrelsen 

och valberedningen kan berätta mer om vad detta innebär.  

Tillgänglighet 

Vi vill att alla ska ha möjlighet att delta i föreningsgemenskapen och använda lokalerna 

oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och begränsas av brister i 

fastigheterna eller föreningens utformning, är vi tacksamma om du meddelar styrelsen om 

detta! 

Om du har svårigheter i din boendesituation erbjuder kommunens socialförvaltning och 

äldreförvaltning olika typer av stöd och tjänster.  

Läs mer på www.haninge.se eller ring 08 606 70 00. 
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SCHEMATISK SKISS ÖVER GEMENSAMMA UTRYMMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
◁

 G
rä

n
sv

äg
en

 ▷
 

Cykelförråd 

C
y
k
e

lf
ö

rr
å

d
 

S
n

ic
k
a

r-

ru
m

 
T

v
ä
tt

s
tu

g
a
 

S
k
y
d

d
s
ru

m
 o

c
h
 c

y
k
e

lf
ö
rr

å
d

 

Hyrlokaler 

Cykelförråd 

C
y
k
e

lf
ö

rr
å

d
 

E
la

v
fa

ll 
G

ro
v
-

tv
ä

tt
s
tu

g
a
 

T
v
ä
tt

s
tu

g
a
 

M
o

ti
o
n

s
ru

m
 

F
ö
re

n
in

g
s
lo

k
a
l 

Tvättstuga 

◁ Åkervägen ▷ 

A C 

Blå ruta = Källarnyckel Grön ruta = lägenhetsnyckel Röd ruta = Bokas hos styrelsen 

Förhyrda 


