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Välkommen till Brf Henriksdal 
 
 
 

Styrelsen hälsar dig välkommen som medlem i vår förening och hoppas att du kommer 
att trivas här.  

Denna information har vi tagit fram för att du ska känna till vad föreningen har att 
erbjuda. Läs igenom avsnittet Inledande åtgärder snarast. 

Medlemmarna i vår bostadsrättsförening äger, ansvarar och förvaltar tillsammans 
föreningens fastigheter och tillgångar. Var och en ansvarar för sin lägenhet, men 
också för fastigheten och utemiljön. Som medlem i föreningen har man insyn i 
föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen genom 
årsredovisningen. Varje medlem har stora möjligheter att påverka sitt boende men 
du har också en del skyldigheter. Nederst på denna sida listas andra dokument som 
beskriver vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för att alla ska trivas i huset. 

Löpande information kommer i informationsblad, se info-tavlor i entré och i din 
brevlåda. Det är viktigt att du tar del av den informationen. Information finns även att 
läsa på föreningens hemsida www.hsb.se/malmo/brf/henriksdal där du även hittar 
annan dokumentation. 

Det fina med att bo i en bostadsrättsförening är att allt som var och en gör för att 
undvika onödiga kostnader för föreningen kommer oss själva till godo. 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen Brf Henriksdal 

 
 
 

Andra dokument med nyttig information (finns på hemsidan): 

• Föreningens stadgar 
• Vem underhåller vad 
• Årsredovisning 
• Trivselregler för Brf Henriksdal 
• Regler vid renoveringsarbeten i lägenheten 
• GDPR - personuppgiftspolicy 

http://www.hsb.se/malmo/brf/
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Inledande åtgärder 
För flera av dessa åtgärder ska du kontakta  

Fastighetskontoret, Orkestergatan 1, Lindeborg Centrum, Malmö 

Tel:   040-13 32 80 

E-post:  hsb.lindeborg@gmail.com 

Telefontid:  vardagar kl 08.00-10.00 (övrig tid telefonsvarare) 

Öppettid:  vardagar kl 10.00-12.00 
 
 

Inflyttning 
Eftersom vi har ett bilfritt område så finns transportkärra att låna. Kontakta 
Fastighetskontoret för bokning. 
 
Personuppgiftspolicy GDPR 
Vår förening är mån om att hantera medlemmarnas personuppgifter på ett säkert 
sätt. Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 
2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av 
personuppgifter. Ändamålet och den rättsliga grunden för behandling av 
personuppgifter är fullgörande av förvaltning av våra fastigheter och avisera våra 
bostadsrättshavare. 
För att se hur våra medlemsuppgifter hanteras har föreningen tagit fram en GDPR-
policy som utförligare kan läsas på vår hemsida 
www.hsb.se/malmo/brf/henriksdal. 

 

TV 
I avgiften ingår traditionella TV-tjänster. 

 

Bredband 
Föreningen har kollektivt bredband. Internetuppkoppling finns i nätverksuttaget. 
Avgiften ingår i månadsavgiften. 
 

 
Bord & stolar 
Saknar du stolar och bord när du har gäster hemma? Då har du möjlighet att låna 
detta, kontakta Fastighetskontoret för bokning. 

http://www.hsb.se/malmo/brf/henriksdal
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Fastigheten 
Sophantering  

Här är en sammanfattning av fastighetens sophantering. Föreningen har sopsug med 
sopnedkast ute på respektive gård (se karta). Här är en sammanfattning av 
fastighetens sophantering, läs mer om hur du sorterar i Trivselreglerna. 

• Matavfall samlas i särskilda papperspåsar som slängs i någon av de två 
låsförsedda nedkasten (grön lucka), använd din sopnyckel. Papperspåsar 
hämtas i mangelrum och på påsen finns sorteringsanvisningar från VA SYD. 

• Restavfall/Huhållsavfall slängs i någon av de tre låsförsedda nedkasten (grå 
lucka), använd din sopnyckel.  

• Plast, glas, metall, papperskartonger, tidningar och batteriholk sorteras i 
särskilda kärl som finns på gatan.  
 

Tvättstugor (bokas på bokningstavla) 
I höghusen finns två tvättstugor. Varje tvättstuga har två stora tvättmaskiner, stor 
torktumlare, torkrum, torkskåp och mangel. 
I låghusen finns en tvättstuga med två stora tvättmaskiner, stor torktumlare, torkrum, 
torkskåp och mangel. 

För allas trivsel finns ordningsregler uppsatta i tvättstugorna, vänligen läs och följ dessa. 

 

Stenmangel & Elektrisk kallmangel 
Stenmangel och elektrisk kallmangel finns i källaren i varje hus. Du tecknar dig på 
listan som finns vid bokningstavla för tvättstuga.  
 
 
Hissar 
Tänk på att inte lasta mer än tillåten vikt. Tänk särskilt på detta vid in- och 
utflyttning. Det finns en transportvagn i garaget för utlåning, kontakta 
Fastighetskontoret. 
 

Pingisrum 
I källaren på Sufflörgatan 13-17  finns ett pingisrum. Kontakta Fastighetskontoret för 
bokning.  
 
Fritidskommitténs lokal 
I källaren på Sufflörgatan 19-23 finns en mindre lokal för uthyrning. Festligheter i denna 
lokal får ej förekomma efter kl 22.00. Kontakta fritidskommittén för att boka (för 
kontaktuppgifter se info-tavla i entré). 
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Grillplats i trädgården 
På gården finns grillplatser. Du svarar själv för rengöring efter grillning. OBS! Lägg ej 
matavfall i papperskorgarna på grund av att fåglar drar ut avfallet. 
 

Cyklar 
Cyklar får endast ställas i cykelställen eller i cykelförråd. Kontakta Fastighetskontoret 
för möjlighet att hyra extra cykelplats. Kölista finns. 
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Lägenheten 
Bostadsrättsförsäkring för alla lägenheter ingår i föreningens 
fastighetsförsäkring. Du behöver således inte ha det i din egen hemförsäkring. 
Hemförsäkring måste du ha kvar då denna gäller för ditt lösöre. 

 

Underhåll och renovering 
Föreningens stadgar reglerar vilka underhållsåtgärder som föreningen respektive 
lägenhetsinnehavaren ansvarar för. 
 
Bostadsrättsinnehavare får ändra om sin lägenhet i stor utsträckning. Avsevärda 
förändringar måste dock godkännas av styrelsen innan de genomförs. Installationer ska 
utföras fackmannamässigt och enligt försäkringsbolagens anvisningar. Mer information 
finns i ”Regler vid renoveringsarbeten i lägenhet”. 
 
Spika, borra och skruva i betongväggar är endast tillåtet: 
vardagar    efter kl 08.00 och före kl 20.00 
lördagar    efter kl 10.00 och före kl 15.00 
sön- och helgdagar  ej tillåtet 
 

Tillträde till lägenheten 
Föreningen eller dess ombud har ovillkorlig rätt att få tillträde till lägenhet ”när det 
behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för” (§ 39 i 
stadgarna). Är du inte hemma vid aktuella tillfällen måste du se till att någon annan kan 
göra lägenheten tillgänglig alternativt lämna nyckel till Fastighetskontoret eller den 
som på föreningens uppdrag utför arbete i lägenheten. 
 

Andrahandsuthyrning 
Styrelsens godkännande krävs för uthyrning av bostadsrätt. Styrelsen följer vad som 
står i bostadsrättslagen gällande andrahandsuthyrning. Kopia på andrahandskontrakt 
ska lämnas till Fastighetskontoret. I förekommande fall ska man styrka skäl för 
uthyrning. Föreningen tar ut en avgift motsvarande 1/10 prisbasbelopp per år vid 
andrahandsuthyrning (§12 i Stadgarna). 
 

Försäljning - överlåtelse 
När kontrakt har upprättats med en köpare ska vicevärden kontaktas för 
överenskommelse om tidpunkt för tillsyn av lägenheten. Vicevärden lämnar 
informationen vidare till styrelsen. 
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Nycklar 
Föreningen har inga huvudnycklar till lägenheterna. Du måste därför själv kontakta 
låssmed om du blir utelåst eller tappar dina nycklar. Förlust av elektronisk låstagg ska 
omedelbart anmälas till Fastighetskontoret. 
 

Förråd 
Till lägenheten finns ett källarförråd som ska förses med lås. 

 

Ventilation 
Våra hus har mekanisk ventilation. Det är av vikt att man öppnar en/flera 
ventilationsluckor för vårt inomhusklimat. Vädra även ut lägenheten ibland med 
något fönster öppet. Det är endast tillåtet med kolfilterfläkt alt. spiskåpa utan motor, 
är du osäker så kontakta Fastighetskontoret. 
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Vem ska jag kontakta? 
Mitt HSB 
Du har automatiskt ett användarkonto på Mitt HSB – här hittar du allt som rör ditt 
boende. På www.hsb.se kan du logga in med Mobilt BankID eller med personnummer 
och lösenord. 

 
På informationstavlan i entrén finns Fastighetsinformation med aktuella 
kontaktuppgifter för nedanstående ärenden och funktioner. 
 

Felanmälan 
Om du upptäcker något som är trasigt så ska du anmäla det till Fastighetskontoret: 
telefon 040-13 32 80 (vardagar kl 08.00-10.00 övrig tid telefonsvarare), besök 
Orkestergatan 1 (vardagar kl 10.00-12.00) eller e-post till hsb.lindeborg@gmail.com. 
Vid akuta fel och störningar utanför ordinarie arbetstid som kräver omedelbar åtgärd 
ringer du 040-689 24 80. Utanför ordinarie arbetstid är: vardagar kl 16.00-07.00, lör-
sön- och helgdagar dygnet runt. 

Om du har felanmält en trasig maskin eller annat som inte fungerar, sätt då upp en lapp 
att det är felanmält och av vem. 

 

Störningsärenden 
Vid allvarliga ordningsstörningar som du inte själv kan råda bot på genom att tala med 
den störande medlemmen kan du ringa jouren, tel 040-689 24 80. Den störande 
medlemmen blir då antecknad och vid upprepade förseelser kommer styrelsen att 
agera. Läs f.ö. i stadgarna § 42 och § 48. 

 

Skadedjur 
Upptäcker du ohyra ska detta omedelbart rapporteras till Fastighetskontoret. 

 

Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret kan nås via mejl hsb.lindeborg@gmail.com,                        
telefon 040-13 32 80 (vardagar kl 8-10)eller besök på Fastighetskontoret, 
Orkestergatan 1 (vardagar mellan kl 10-12) 
 

 

 

 

 
 

http://www.hsb.se/
mailto:hsb.lindeborg@gmail.com
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Styrelsen 
Ovanstående kontakter sköter den dagliga verksamheten i huset. Styrelsen träffas en 
gång i månaden och avhandlar övergripande frågor kring föreningen och fastigheten. 
Styrelsen väljs på den årliga föreningsstämman som brukar hållas i maj där alla 
medlemmar är välkomna och en representant för HSB. Om du är intresserad av delta i 
styrelsens arbete, kontakta gärna valberedningen. 

På anslag i porten kan du se vilka som ingår i styrelsen och valberedningen för tillfället. 
Tveka inte att kontakta någon av oss eller skicka e-post till brf.henriksdal@gmail.com 
om det är något du undrar över. 

 
Varma välkomsthälsningar från Styrelsen 

mailto:brf.henriksdal@gmail.com
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