
 
 

 
INFORMATION TILL MÄKLARE, SÄLJARE ELLER KÖPARE  
Senast uppdaterad november 2022 
 
FASTIGHETEN  
Brf 88 Pedalen äger byggnaderna på fastigheten Kvarngärdet 56:7 som byggdes 2007 med totalt 156 
lägenheter. Föreningens adresser är Portalgatan 65-79, Vattholmavägen 4 A-D och Kapellgatan 1-5. 
  
GEMENSAMMA UTRYMMEN  
I föreningen finns totalt 6 tvättstugor varav 3 är placerade i källaren på Vattholmavägen 4A, 
Kapellgatan 5 och Portalgatan 71 samt 3 i bottenvåningen på Vattholmavägen 4A, Portalgatan 67 och 
portalgatan 73. Föreningen har ett uthyrningsrum på Vattholmavägen 4A för besökare till 
föreningens medlemmar som kan hyras mot en avgift på 200 kr/dygn. Det finns 6 cykelrum och 3 
rum för återvinning. Föreningen har en grönskande trädgård med gemensam uteplats med grill, 
möblerad pergola (sommartid), trädäck, lekplats och cykelställ. 
 
RENOVERINGAR/ INVESTERINGAR  
2012 Uppgradering av innergården med stenarbeten, nya växter och träd samt lekutrustning.  
2013 Sanering av förråd, underhåll av hissar, reparation av fasad.  
2015 Stamspolning.  
2016 Tätning av grunden på vissa ställen samt omläggning av stensättning intill huset.  
2018 Komplettering av stensättning på gården, ombyggnad av trädäck, uppförande av pergola och 
plantering av nya växter.  
2018 Installation av 10 laddstationer för elbil.  
2019 Samtliga källardörrar från trapphus förstärks med brytskydd mot inbrott. Den nedre delen av 
fasaden på innergården längs Portalgatan 69-77 görs om. Garageporten byts ut mot en ny. 
Elbilsladdare installeras i garaget. Ca 500 löpmeter av golvsockeln i garaget tätas mot tillfälliga 
vattenansamlingar vintertid pga smältvatten. 
2021 Kameror installeras pga återkommande inbrottsförsök. Displayer till porttelefonerna byts ut. 
Radonmätning utförd utan anmärkning. Lekplatsen uppdateras med ny sandlåda och uppfräschning 
av klätterställning samt diverse renovering. Trädäck byggs på en del av gården. 
2021 Stamspolning.  
2021 Installation av ytterligare 20 laddstationer för elbil, nu totalt 30 laddstationer.  
2021 Radonmätning utförd utan anmärkning.  
2022 Solceller installeras på taket och beräknas vara klart under året. 
Kommande Resterande del av fasaden på innergården görs om (datum ännu ej satt). 
 
PARKERINGSALTERNATIV  
I källargaraget finns 119 parkeringsplatser (700 kr/månad) samt 12 MC-platser (150 kr/månad). Av 
parkeringsplatserna är 30 försedda med elbilsladdare (Tillkommer fast månadskostnad på 250 kr 
samt kostnaden för den egna elförbrukningen). Via Parkia hyrs högst 4 platser på gatan ut månadsvis 
till föreningsmedlemmar (350 kr/månad).  
 
BREDBAND OCH KABEL-TV  
Lägenheterna är utrustade med uttag för data och tv. Både datanätet och TV-anläggningen är 
anslutet till Tele2. Avgiften för standardutbudet av tv-program ingår i månadsavgiften samt för 
internetanslutning inkl. IP- telefoni (samtalsavgiften betalar var och en).  
 
 



 
 

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG 
Föreningens försäkring betalar, sedan 2011, bostadsrättstillägget vilket innebär att man som boende 
inte behöver teckna tillägget. 
 
AVGIFTER  
Enligt föreningens stadgar debiteras bostadsrättsinnehavaren 1% av prisbasbeloppet för varje 
pantmeddelande samt att köparen debiteras 2,5% av prisbasbeloppet i överlåtelseavgift.  
 
ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN  
Förfrågan angående delat ägandeskap är något som föreningen behandlar i det enskilda fallet. 
Juridisk person accepteras inte som ägare.  
 
EKONOMISK FÖRVALTARE  
HSB Boservice i Uppland AB sköter föreningens ekonomiska förvaltning. 
 
ÖVRIGT  
I månadsavgiften ingår värme, vatten, bredband, kabel-tv (basutbud), IP- telefoni (samtalsavgiften 
betalar var och en), avgiftsfri tillgång till föreningens tvättstugor samt föreningens gemensamma 
bostadsrättstillägg.  
Nyckelhanteringen i föreningen sker via Certego. Det innebär att inlämning och utkvittering av 
nycklar vid överlåtelser sker på Certegos kontor.  
 
FÖRENINGENS HEMSIDA  
www.hsb.se/uppsala/brf/pedalen alternativt www.pedalen.nu  
 
AKTUELLT  
Höjning av månadsavgiften kommer att ske med 5%  med början i januari 2023.  
Föreningens HSB-förvaltare Fares Badawi hanterar kön med p-platser i garaget och Parkia hanterar 
de fyra p-platserna utomhus (Parkia upplyser om eventuell kö). 

http://www.pedalen.nu/

