
 

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen Telefon: 031 – 711 50 40 Övre Husargatan 39, 1 tr,413 14 Göteborg  

Expeditionstid: Fastighetsskötare torsdag 17.00-18.00   Styrelseledamot tisdag jämn vecka 18.30 -20.00 

e-post: brf.slottsskogen@telia.com                  http://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen  

 

INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR 
Gäller från 15 mars 2019 och ersätter tidigare utgåvor.  
 

 
 

 Nedanstående information gås igenom muntligt med varje ny medlem efter 
överenskommelse, företrädesvis tisdagar kl 18.30. Genomgången tar ca 1½ timme och 
hålls i föreningens styrelserum. 

 Genomgång genomförs även med hyresgästen vid upplåtelse i andra hand. Helst med 
båda parter tillsammans. Ett speciellt dokument används (eller bifogas ansökan).  

 Efter underskrift (av köpare och styrelseledamot) behåller föreningen originalet som sätts 
in i en lägenhetspärm på expeditionen. Den nye delägaren/medlemmen får en kopia. 

 Medlemsskap godkänns i ett system som automatiskt informerar mäklare, HSB och 
Inspektor för deras olika ansvar i processen. 

 Nya och gamla medlemmar erbjuds rundvandring i fastigheten för att bekanta sig med de 
olika faciliteter som finns i föreningen. Rundvandringen genomförs vanligen andra 
måndagen i månaden. Exakta tider återfinns på hemsidan under ”kalendarium”. Anmälan 
sker med lapp/meddelande till föreningsexpeditionen och sker alltså inte i anslutning till 
genomgång innan medlemskap.  

 
I Brf Slottsskogen försöker vi säkra att alla vet var man vänder sig med frågor och problem. 
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Via vår hemsida finner du svar på det mesta; 
 Nyheter – uppdateras varje vecka 
 Min lägenhet –  info kring det mesta om själva lägenheten 
 Föreningen – data och regler i föreningen, ekonomi/prognos 
 Övrigt – bl.a kölistor till p-plats 

 Slottsskogsnytt – här samlar vi nya och gamla nummer av vår tidning, i pdf-format 
 
I hissarna återfinns jour- och larm nummer, namn- och lägenhets-nummer 

 

Felanmälan hittar du på hemsidan 
I topbannern kan du navigera – eller skriva in sökord för att söka på föreningens sidor. 
 
 
Kort om föreningen 
Föreningen bildades 1981-09-21. Det gamla sekelskifteshuset revs 1983 och upp byggdes 
de nya byggnaderna i fyra etapper (först Olivedalsgatan, därefter Övre Husargatan, 
Linnéplatsen och sist Linnégatan). Inflyttning påbörjades i februari 1985.  
Föreningen består idag av 315 bostadsrätter och rymmer 11 affärslokaler på tjugotalet 
affärskontrakt och är belägen på fastigheten Kommendantsängen 10:16 i Göteborg.  
Föreningens organisationsnummer är 716408-6626.  
 

Föreningens expedition är bemannad med fastighetsskötaren alla helgfria 
torsdagar 17-18 samt  styrelserepresentanter helgfria tisdagar jämna veckor (1830-
2000). Expeditionen är stängd under juli månad samt mellan jul och trettonhelgen. 
 
 

Postadress:  Övre Husargatan 39, 413 12 Göteborg.   
Besöksadress:  Övre Husargatan 39, ingång till expedition från gården   
 

Telefon:   031-711 50 40      
E-post:    brf.slottsskogen@telia.com  
Hemsida:   http://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen 
 
Svarstider: Styrelsen besvarar mail/meddelanden på expeditionstid varför ett svar kan ta 
några dagar inann du får ett svar. När det gäller ombyggnationer av lägenhet ta gärna i så att 
ingen hamnar i tidsnöd. Det är speciellt viktigt kring semster- / helg tider.  
”Svårare ärenden” lyfts till styrelsemöte och besvaras efter styrelsemöte. 
  
På hemsidan har vi försökt samla och gruppera information som ofta efterfrågas, 
Nyhetssidan och Kalendariet har uppdateringar varje vecka. 
 

mailto:brf.slottsskogen@telia.com
http://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen


Introduktion för nya delägare/medlemmar i Brf Slottsskogen  

Felanmälan fastighet, portar ventilation: 010 - 442 20 00            KONE Hissar: 020-72 20 00   

Nokas Bevakning (=allvarlig störning) 010-210 9000  SOS alarm: 031-703 14 21 

 
Policy för överlåtelser  
 

1. Köpare. Köparen skall vara en fysisk person som själv skall bo i lägenheten. Om så inte 
är fallet godkänns inte medlemsskap / delägarskap i föreningen.  
Föreningen förvissar sig om att blivande köpare har ordnad ekonomi, saknar 
betalningsanmärkningar och i övrigt har goda referenser. Uppfylls dessa kriteria fås ett 
preliminärt godkännande och information skickas till HSB Göteborg, mäklaren och en 
avflyttningsbesiktning förbereds genom Inspector.  ’ 
 
Formellt godkännande av ny medlem/delägare i föreningen sker vid föreningens 
styrelsemöte. 
 

2. Överlåtelse och identifikation. Innan överlåtelsen behandlas skall styrelsen träffa 
(säljare och) köparen. Den av säljare och köpare påskrivna överlåtelsehandlingen utgör 
grundval för föreningens godkännande. En person i lägenheten ska vara medlem i HSB.  

 
Bostadsrättens lägenhets nummer anges på dörren (1-315), en översättningstabell av 
föreningens lägenhetsnummer till skattemyndigheten finns på tavla i gårdsentrén (fyra 
positioner tillsammans med adressen).  
 
I alla kontakter inom föreningen används numren 1-315 i och med att de är unika.  
 
Traditionellt sätter vi upp efternamn samt initial i förnamn i porttelefon vid entré, i hiss och 
på dörr till lägenheten. Namnändring måste meddelas till HSB/föreningen.  
 
Vid överlåtelse upprättas ett avflyttningsprotokoll av Inspector för att säkra status på 
lägenheten. Får du inte protokollet vid överlåtelsedatot - kontakta föreningen för en kopia. 

  
3. Överlåtelsedatum. För att överlåtelsen skall förlöpa problemfritt rekommenderas minst 

en månads behandlingstid samt överlåtelse vid månadsskifte. Överlåtelsedatot ses som 
preliminärt till dess att köpeskilling erlagts och köpare/sälljare är helt överens. 
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Allmänna anvisningar 
 

 

4. Lägenhetens omfattning, skick och inomhusklimat. Bostadsrättshavaren ansvarar för 
lägenhetens inre underhåll. Köparen skall själv bevaka vad som ingår i uppgörelsen / 
priset och övertar lägenheten oftast med kommentaren ”i befintligt skick”.  
 Detta är speciellt viktigt för nya installationer (kök/badrum), inglasade balkonger, 

lägenhetsförråd (se även pkt 5), allmän utrustning, nycklar, Telia TV-box och -router.  
 Köparen uppmanas att kontrollera var nyinköp har gjorts, vem som utfört renovering, 

att besiktningsprotokoll/kvitton finns etc. Produktgarantin kan fortfarande gälla. 
Föreningens stadgar visar på gränssnitten mellan delägare / förening. 

 Efter beviljat medlemskap genomför föreningen (genom företaget Inspector) en el- 
och VA-besiktning av lägenheten i nära anslutning till överlåtelsedatot. Protokoll 
erhålls / kan efterfrågas via expeditionen. Både köpare och säljare får ta del av 
avflyttningsbesiktningen.Föreningen tar kostnaden för dessa inspektioner.  

 Ny delägare ska se till att inga anmärkningar kvarstår och i förekommande fall föra 
talan mot säljaren. (gäller även Telia/ComHem uttag)  

 Router och TV-box från Telia ska lämnas av säljaren till köparen. 
 Avläsning av elmätare sker utifrån överlåtelsedagen. Säljaren får en faktura för sin 

period och köparen för sin. I och med att föreningen infört individuell mätning och 
debitering el (IMD-el) kommer debiteringen på månadsavin.  

 Föreningen köper inomhusklimatet av Göteborg energi. Uppvärmning sker både via 
luft och element. Inomhustemperaturen ligger på ca 20-22 grader. För att säkra detta 
sitter elektroniska mätdon i var tredje lägenhet och skickar mätvärden. Saknar din 
lägenhet mätdon och ni vill ha, kontaktar du föreningsexpeditionen (föreningen har 
extra). 

 Under september 2017 infördes IMD-el, elkostnaden kommer därefter på månads-
aviseringen. Lägenheten har inget eget abonnemang. Föreningen sätter elpriset.   

 En liten hake säkrar att ytterfönster sitter ordentligt samman med tvåglasfönstret. 
Kontrollera gärna att haken fungerar – gör en felanmälan om den är trasig. (enligt 
stadgarna ska den boende stå för kostnaden men föreningen har gjort avsteg från 
regeln och svarar för lagning och kostnad) den säkrar att de tre glasrutorna sitter 
ihop, med dammlist mellan fönstren minskas inträngande sot och partiklar 

 

5. Nycklar och låsbrickor. Köparen kan överta nycklar från säljaren men dessa görs 
obrukbara inom en månad från överlåtelse.  
Ny medlem erhåller nya nyckelbrickor till föreningens allmänna dörrar.  

 
Nycklar och brickor vi använder i 
föreningen. Anmäl förlust! 

Till lägenheten lämnar säljaren nycklar till Säkerhetslås 
(nedre lås) och eventuella 7-tillhållarlås (övre lås).  
Räkna inte med att Föreningen har pass-partout nycklar 
längre, ev. byte svarar bostadsrättsinnehavaren för. 

 

Till entréer, tvättstugor övernattningsrum och 
föreningslokal använder vi nyckelbrickor.  
Svart bricka går till dörrar / entrér utan debitering. Röd 
bricka till medlemsförmåner som är knutna till 
debitering.  
Ny medlem erhåller tre svarta brickor som rum i 
lägenheten. Röda köps. Fler låsbrickor och elektroniska 
nycklar kan köpas via föreningsexpeditionen. De kan 
inte kopieras men kan omprogrammeras.  
 

De svarta brickorna öppnar alla entréer i fastigheten, men kan också ”skräddarsys” så att 
bara vissa dörrar ingår (ofta aktuellt vid beställning av extra brickor (ex; hemtjänst)). 
Med de svarta brickorna bokas även tvättstugor samt låser upp hiss till källarplan  
Access till motionslokal och hobbyrum erhålls till en engångskostnad av 500 resp 300 kr. 
De svarta nyckelbrickorna programmeras med köpt behörighet.  
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Röd nyckelbricka används för bokning och öppning av övernattnings-lägenhet samt 
föreningslokal (se även regler för dessa nedan). Den röda bokningsbrickan erhålls efter 
påskrivet kontrakt och erläggande av en engångskostnad på 200 kr per nyckelbricka  
Alla debiteringar kommer på nästkommande avi; bokning av rum triggar debitering. 

  

 

En hushållsnyckel (med batteri) går till branddörr till förrådsrum, samt till 
vitvaruåtervinningsrum i garaget.  
Lås till ev. vinds-, källar-, eller entréförråd hanteras/införskaffas av den boende. 
(Speciella regler kan gälla om förrådet har installationer som gör att föreningen/ 
fastighetsskötare behöver tillträde till förrådet.) 
 

Kamera finns förberedd till entréöppning; Vid entré mot gata finns kamera installerad och 
kabel är dragen till resp. lägenhet, själva bildskrämen är dock ett tillägg som den 
intresserade kan köpa till.  
I garage och återvinningsgrum finns kamera uppsatt som registrerar rörelse, 
informationen har använts vid inbrott / stölder / felaktig användning av återvinningsrum. 

 

 

6. Första månadsavgift. Avgiftsavier administreras av HSB Göteborg. Det kan dröja innan 
du får ditt första inbetalningskort på månadsavgift. Vi uppmanar köparen att invänta 
”sina” avier.  
Kommer egna avier inte i tid kan betalning av månadsavgiften till HSB göras på bankgiro 
5217-6732. Ange iså fall namn, föreningens treställiga lägenhetsnummer, föreningens 
namn ”Brf Slottsskogen” och den månad betalningen avser.  
Gör säljare/köpare upp om reglering av över/underskjutande belopp rekommenderar vi 
att ett tydligt kvitto visar detta.   
Avier distribueras kvartalsvis av HSB, autogiro eller e-faktura är givetvis möjligt. 
Autogiromedgivande erhålls vid genomgången inför medlemsskap. 
Försenad betalning följer HSB-rutiner och går utan förvarning till inkasso. 



Introduktion för nya delägare/medlemmar i Brf Slottsskogen  

Felanmälan fastighet, portar ventilation: 010 - 442 20 00            KONE Hissar: 020-72 20 00   

Nokas Bevakning (=allvarlig störning) 010-210 9000  SOS alarm: 031-703 14 21 

 

7. Information till delägare/medlemmar sker i första hand genom föreningens tidning 
Slottsskogsnytt, men även genom information i hissar och på hemsida.  

 Tidningen levereras i brevlådan ca sex-åtta gånger årligen.  

 På hemsidan finns informationen samlad, även med en sökmotor till hemsidan, och 
tidigare nummer kan laddas ner.  

 Anslag i hissar/entréer och på expeditionen ses som komplement till tidning/hemsida    
Som medlem och delägare förväntas du ta del av informationen.  
 
Återkoppling på informationen till styrelsen sker via föreningsexpeditionen genom möte, 
mail, brev eller telefon. 
 
Kommunikationspolicy:       

 
Föreningen har även en sluten grupp på Facebook för kommunikation i huvudsak 
mellan boende. Efter beviljat medlemsskap och genomförd inflyttning kan du ansöka om  
medemsskap från Facebook.  
Observera att sidan på facebook har ingen koppling till felanmälan, eller direkt till 
styrelsen även om styrelseledamöter även har access och ibland kommenterar. 
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Faciliteter - som du som delägare/medlem har till ditt förfogande 

För att se och finna dem - utnyttja gärna de rundvandringar som ordnas – se 
kalendariet för exakta tider! 
 

Gemensamma utrymmen.  
8. Gården med bl.a. lekplats, pergola med sittgrupper och grillplats delar vi gemensamt i en 

gårdssamfällighet med våra grannföreningar (Brf Övre Husargatan 27 och Brf 
Slottsskogsledet). Gården ser vi som en samlingsplats för gemenskap. Du förväntas 
städa/återställa efter din användning. 

 

9. Bastuanläggningar – öppna fram till 22 
 Familjebastun bokas med svart nyckelbricka i 2-timmarsintervall – utan extra 

kostnad. Bokning sker från terminal vid tvättstugorna. Bastun ligger högst upp på 
Linnéplatsen 6. 

– Dam- och Herrbastun kräver ingen bokning och utnyttjas utan extra kostnad, här 
finns även solarium där poletter köps i zoo-butiken, på Linnéplatsen.  

– Båda anläggningarna ligger högst upp på Olivedalsgatan; dam=8, herr=4. 
 

10. Föreningslokal. Som medlem kan du boka föreningeslokalen som har plats och 
utrustning för ca 50 personer. Lokalen kan hyras dygnsvis (från kl 13 till kl 12 
efterföljande dag) för verksamhet kl 0700-2400. (Strömmen bryts kl 2400.).  
Lokalen bokas genom röd nyckelbricka, densamma öppnar under bokdningstiden. 
Bokningstavla finns i Linnégsats-gången samt på Föreningsexpeditionen eller via en 
web-lösning. 
Delägare/medlem förväntas städa lokalen, tömma sopor och med snabbdiskande 
diskmaskin diska samt även ställa tillbaka använt porslin.  
Lokalen består av kapprum, handikappanpassad toalett, ett flexibelt och möblerbart rum 
(stolar/bord finns i angränsande förråd), kokvrå med micro, kyl/frys, ytterligare ett 
möblerat rum med bord/stolar, ett rum med soffa/fotöljer.  

Stor TV och musikanläggning finns. 
 
 

11. Motions-, hobby och bordtennisrum.  Motionsrummet och hobbyrummet kräver 
särskild laddning av svart bricka vilket du får efter erläggande av en engångskostnad 
(500 kr / lgh för motionsrum och 300 kr / lgh för hobbyrum).   
Motionsrummet ligger i källarplan Linnégatan 70, hobbyrummet i källarplan Linnéplatsen   
Bordtennisrummet kräver ”hushållsnyckel”. Inget av rummen bokas i förväg.  
Lokalerna visas vid rundvandringar i föreningen, i kalendariet finner du tider. 

 
 

12. Tvättstuga bokas genom bricka på pekskärm utanför tvättstugorna. Föreningen har fyra 
tvättstugor med två maskiner i varje, separat centifug och torkrum/skåp. Medlemmar kan 
använda vilken tvättstuga som helst. Tvättpassen är medvetet olika långa för att passa 
olika långa tvättider. Torkrummen har olika utformning för att även fungera för rullstols-
bundna.  
Tvättstugan på Linnéplatsen är parfymfri – här får ej parfymerade tvättartiklar användas. 
Tvättstugan på Linnégatan 70 i källarplan kan användas för tyngre tvätt (12 kg maskin). 
Alla tvättstugor kan bokas från resp. bokningstavla (liksom familjebastun), ingen extra 
kostnad tas för utnyttjande. Du kan boka max två tvättpass åt gången och max fem per 
månad. Tvättstugorna Linnégatan 70 samt Linnéplatsen 5 är öppna dygnet runt. 

 
 

13. Garage. Antalet garageplatser för bil är alltför litet - med tanke på antalet lägenheter och 
affärslokaler – därför tillämpas kösystem. Längst kötid tilldelas plats. Kötiden är ca åtta år 
och administreras av HSB Göteborg. Som godkänd medlem kan du ställa dig i kön.  
Kölista uppdateraras löpande på föreningens hemsida. Andrahands uthyrning får ske till 
person på kölistan. 
Regler för hyreskontrakt: Bil ska vara registrerad på boende medlem i föreningen, den 
boende ska ha förfoganderätt (t.ex. Tjänstebil) över bilen som inte får vara avställd.  
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För den som kan tänka sig ”dela bil med annan” finns fem bilpooler i ”direkt” anslutning till 
föreningen (Haraldsgatan/Linnéplatsen, Brunnsgatan/Nilssonsberg, Konstepidemin, 
Hagabion (alla i Sunfleets regi). Föreningen utreder möjlighet till elbilsladdning i garaget. 

 
 

14. Cykelrum. Din elektroniska nyckel och bricka passar till alla cykelrum/infart till garage. 
Cyklar skall vara märkta med lägenhetsnummer. Låsta cykelförråd finns med ingång 
Övre Husargatan. Rensning av cyklar aviseras i förväg.  
Kompressorpump finns vid utfarten ut garaget. 

 
 

15. Gästlägenheter. Föreningen har fyra gästlägenheter som kan hyras för 200 kr/dygn och 
lägenhet. Bokning sker med röd nyckelbricka på bokningsstation (Linnégatan samt på 
föreningsexpeditionen eller via weblösning).  
Bokningsbricka erhålls efter påskrivet kontrakt. Bokning kan ske dygnet runt. 

 

– Bokningsbrickan ger tillgång till bokning via bokningstablån, debitering sker direkt vid 
bokningstillfället. Bokningen kan modifieras under 24 timmar – därefter utgår en  om- 
eller avbokning på 100 kr/rum/natt. Debitering sker på kommande månadsavier.   

– Den röda nyckelbrickan öppnar och låser även gästlägenheten (likt hotellrum)  

– Incheckning tidigast kl 15 och utcheckning senast kl 12.   
– Täcken/lakan/kuddar, toapapper/filter ingår ej. Frukostporslin finns. 

 

16. Bokning på distans via web eller app. Det är möjligt för att boka föreningslokal och 
övernattningsrum på distans också.  
För att kunna göra detta måste du vara medlem i föreningen, ha skrivit på 
kontrakt för faciliteten du vill kunna boka och ha fått din röda bricknyckel (se 
dessa rutiner ovan). Som medlem erhåller du accessdata till web/app bokning 
efter att ha skickat en förfrågan till föreningsexpeditionen – du får då ett svarsmail 
med steg-för-steg instruktioner. 
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Praktiska detaljer vid inflyttning/boende – dessa kvitteras innan 

medlemsskap 
 

17. Vicevärd-vaktmästare-fastighetsskötare-städ.  
 

HSB Göteborg levererar tjänster gällande administrations- / 
vicevärdsuppdrag och fastighetsservice.  

 Felanmälan, oavsett område; avseende fastighet / lägenhet / 
värme / vatten / ventilation ska göras till HSB Göteborg även om 
leveransen sker från andra företag.  
Föreningen har olika avtal och bakomliggande garantier varför 
”egen” anmälan utanför rutinen kan medföra att du får stå för 
kostnaderna.  

 Via hemsidan kan felanmälan göras dygnet runt. Namn och 
föreningens lägenhetsnummer ska alltid anges då du anmäler 
fel/brister (vi använder det treställiga numret 1-315).  

 

Städbolaget levererar städning inomhus i föreningen, de säljer även 
olika städtjänster till hemmet, tel. 031-84 12 90.   
 

Uppdaterade telefonnummer finns i hissarna, även journummer. 
 

Köparens sign. 
……. 
 

18. TV och bredband. Föreningen är ansluten till kabel-TV och 
bredband med både Comhem och Telia.  

 Ett grundutbud för TV finns genom det traditionella antennuttaget 
via  Comhem på ca 15 kanaler och med ca 25 kanaler från Telia. 
Telia-uttaget sitter i ”första jacket” vanligtvis i hallen. Comhem 
sitter med tre hål i väggen.  

 Från Telia erbjuds även samt internet (100/10) och grundavgiften 
för telefoni. 

 Boende kontaktar själv Comhem eller Telia för utökat TV-utbud.  

 Vid överlåtelse av lägenhet ska en trådlös router och en TV-box 
för Telia-utbudet lämnas över från den säljande parten. Alla 
lägenheter kvitterade en sådan uppsättning vid installationen av 
Telia utbudet (maj 2015). Saknas detta får dessa köpas separat 
av medlemmen. (det kan finnas extra ex på expeditionen) 

 Lösningen medför kostnader för föreningen, men ger hushållet en 
besparing på 600-800 kr per månad och likställer föreningen med 
nyproduktion 

Köparens sign. 
……. 
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19. Inre fond. Föreningen har tillämpat avsättning till inre fond - medel 
till underhåll av egen lägenhet. Men gör inga nya avsättningar till 
fonden.  
Samliga lägenheter har inte förbrukat tidigare fonderingar. Ersättning 
för inköp eller arbete utbetalas ca 14 dagar efter det att kvitton 
skickats in till HSB Göteborg (speciell blankett finns på hemsidan).  
Ange Brf Slottsskogen, lägenhetsnummer, namn, adress och din 
bank med ditt kontonummer. Du får tillbaka kvittona efter behandling. 
 

20. IMD-el (Individuell mätning och debitering –EL) 
Enligt stämmobeslut april 2017 infördes IMD-el hösten 2017.  
I korthet innebar detta att individens avtal sas upp (315 st 
abbonnemang färre) och ersattes med ett i föreningens namn.  
Nya elmätare installeras och förbrukningen debiteras via 
månadsaviseringen. Vid överlåtelse följer avläsning överlåtelse - 
datum  
Förbrukning kan löpande läsas av via dator, telefon eller surfplatta.  

Normalhushåller förväntas göra en besparing på ca 100 kr/mån. 

 
Köparens sign. 
……. 
 
 
 
 
 
Köparens sign. 
……. 
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Regler att följa som medlem/delägare i Brf Slottsskogen 
  

         

21. Bostadsrätt. Innehav av en bostadsrätt innebär medbestämmande 
men också ett gemensamt ansvar för föreningen.  

 Viktigt att påpeka är att Du inte äger din lägenhet utan att Du 
äger nyttjanderätten. Föreningen äger lägenheten. 

 Föreningens stadgar visar på regler och gränssnitt vad gäller 
ansvar. 

 Brf Slottsskogen har antagit och jobbar efter HSB-koden. 

 Som delägare i föreningen väljer du styrelse på föreningens 
årliga stämma. Styrelsen sköter löpande ärenden  som underhåll 
/ reparation, låneupphandling, avtal, beslutar om avgifter etc.  

 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. 
Ordinarie stämma hålls inom sex månader efter utgången av 
varje räkenskapsår/kalenderår. Här fastställs bokslutet och 
styrelsen beviljas ansvars frihet för det gångna året.  

 Löpande information från styrelsen ges i föreningens tidning 
Slottsskogsnytt, på föreningens hemsida och i vissa fall med 
anslag i hissar.  

 Du är skyldig att ta del av informationen där ändringar och 
tillämpningar av regler samt nya förhållanden presenteras 

 Du är också skyldig att följa det regelverk som styrelsen utfärdar 
gällande t ex ombyggnation, bastu, motions- och bordtennisrum, 
hobbyrum, föreningslokal och gästlägenheter samt ge åtkomst till 
lägenhet 

 Årsredovisningen sammanfattar det gångna årets händelser och 
fastställs på årsstämman. Både årsredovisningar samt 
verksamhetsberättelser kan laddas ner från hemsidan.  

 
Köparens sign. 
……. 

    
 

 

22. Stadgar. Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar. 
Stadgarna gäller från juli 2017. Gällande stadgar återfinns på 
föreningens hemsida samt delas ut vid delägargenomgång.    

 

 
Köparens sign. 
……. 

 

23. Säkerhet. Föreningen prioriterar medlemmarnas säkerhet och har 
satsat stora pengar på dörrar, lås, övervaknings- och passersystem. 
Men ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.  

 Släpp därför inte in okända personer i byggnaden och bevaka 
gärna att ingen smiter in medan garage-/entré dörrar stänger.  

 Förvara inte stöldbegärlig eller värdefulla föremål i förråd. 
 Anmäl förlust av passerbrickor och nycklar omedelbart till 

styrelsen som då kan blockera dem.  
 Lämna aldrig entrédörr öppen och obevakad, speciellt inte vid 

in-/utflyttning. 
 

 
Köparens sign.: 
…….  
 

24. Försäkring. Styrelsen rekommenderar alla att ha en hemförsäkring. 
Jämför villkor/omfattning/pris innan du ingår avtal. Kontrollera vad 
din hemförsäkring föreskriver/gäller både för lägenhet och förråd 
Att äga en bostadsrätt kräver i normalfall en speciell hemförsäkring.                                  
Brf Slottsskogen har genom sin fastighetsförsäkring redan tecknat 
detta bostadsrättstillägg för medlem varför en vanlig hemförsäkring 
räcker. Men notera att utan giltlig hemförsäkring i botten finns heller 
inget tillägg.  
Speciella regler för inneboende / upplåtelse i andra hand gäller. 
Kontroller med ditt försäkringsbolag  

 
Köparens sign.: 
…….  
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Föreningen byter med jämna mellanrum försäkringsbolag.  
Föreningens fastighet är under 2019 försäkrad i Trygg Hansa.   
 
 

25. Ordningsregler/trivselregler. Vi tror ingen är medvetet störande. 
Men boende i Brf Slottsskogen ska ska respektera och följa 
föreningens ordnings- och trivselregler, se separat dokument.  
 

 

 
Köparens sign.: 
…….  
 

26. Upplåtelse i andra hand. All andrahandsupplåtelser kräver 
styrelsebeslut och beviljas inte på delegation (kontrollera därför när 
styrelsen kan fatta beslut till dina önskemål).  
Andrahands upplåtelse ligger inte i föreningens intress. Styrelsen 
beslutar om max ett år i taget.  
Enligt stadgarna kan föreningen ta ut 10% av prisbasbeloppet i 
samband med andrahandupplåtelser; (2007=44 800) styrelsen har 
beslutat att från 1 oktober ta ut dessa 10% per kalenderår. Vid 
kortare upplåtelsetid än 12 månader tas årsbeloppet/12 ut. 
4 480 kr per år = (373 kr/mån. 
Kontrollera särskilt ditt försäkringsskydd vid uthyrning i andra hand.  
Andrahands hyresgästen ges åtkomst till entréer, tvättstuga, garage 
och ska använda c/o adress.  
Andrahands hyresgäst har inte tillgång till övernattningslägenheter / 
bastu / föreningslokal som ses som medlemsförmåner. 
Beroende på skäl för andrahands-uthyrning ska arbetsgivar-/ studie-  
/ läkar- intyg skickas med ansökan. 
P-plats följer inte med vid andrahands uthyrning – när du är åter 
ställs du dock först i kölistan till P-plats. 
  

 

 
Köparens sign. 
…….  
 
 
 

27. Ändringar/ombyggnader i lägenhet. ”Föreningen äger lägenheten, 
medlemmen har nyttjanderätten”. Det innebär att ingen åverkan får 
ske på fastighetens grundstomme.  
 

 Det betyder även att Du inte får påverka ventilation, värme, 
vatten och avlopp eller sanitet utan tillstånd.  

 Du får inte göra förändringar i bärande väggar.  

 Ingen åverkan får göras på betonggolv eller golv på balkonger, 
men ytskiktet styr du själv över.  

 Ingen förändring får göras på utsidan av fönster och ytterdörrar. 
Om så skulle ske är Du ersättningsskyldig för återställande av 
grundstomme och ersättningsskyldig för ev. följdskada på grund 
av din åverkan. 

 För ombyggnation krävs styrelsens medgivande, en speciell 
blankett medföljer introduktionsgenomgången och kan 
fortlöpande /uppdaterad version laddas ner från hemsidan. 
Beräkna en veckas handläggning.  

 Styrelsen kan förse hantverkare med ritningar i elektronisk form. 

 Vid ombyggnation ska du planera för hela ombyggnationen så att 
avfall inte lämnas på svale/gata. 

 Bruk, puts och annat byggavfall får inte spolas ner i toalett eller 
slängas i  sopnedkast. En container kommer till föreningen varje 
månad. 

 Vid ändringar som omfattar VA och ventilation anlitar föreningen 
Inspector för en eller flera inspektioner, både du och föreningen 
erhåller en rapport. Föreningen tar kostnaden för dessa 
inspektioner så ingen extra kostnad belastar den som utför 

 
Köparens sign.: 
…….  
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ändringen, men en kvittens på kvaliteten av arbetet ges. 
Föreningen är uppdaterad på vilka ändringar som genomförs. Vid 
badrumsrenoveringar görs tre kontroller, vid köks renoveringar 
en slutbesiktning. 

 
  

28. Inglasade balkonger. Inglasning mot gata har skett när huset 
byggdes, inglasning mot gård har skett i efterhand av de boende. 
Föreningen sköter byggnadslov som medlem kan ta i anspråk.  

 Efter ansökan om inglasning debiteras du en hanteringskostnad 
på 4 000 kr per balkong (3000 kr till kontrollansvarig, 1000 kr för 
bygglovshantering). 

 Vid ”egeninglasning” övertar innehavaren underhållsansvaret. 

 Med kvittensen till höger har köparen tagit del av de regler som 
gäller i de fall balkong glasats in av tidigare ägare till den 
förvärvade bostadsrätten, vilken ingår i bostaden.  

 Dessa regler säger bl.a. att Bostadsrättshavare äger själva  
inglasningen och har ansvaret för säkerheten samt skall svara för 
allt förekommande underhåll av inglasningen. Det innebär att när 
föreningen skall utföra underhåll eller ändringar där inglasning 
behöver skyddas eller demonteras åligger det  bostadsrätts-
innehavaren att på egen bekostnad skydda, montera ner och 
förvara inglasning så att föreningen kan utföra underhåll eller 
ändring, detsamma gäller ytmaterialet på balkongens betonggolv. 

 Använd ombyggnads blanketten för detaljrutiner 

 
Köparens sign.: 
…….  
 

 

 
29. Sophantering / återvinning. Sopnedkasten skall endast användas 

för restavfall enligt anvisningar och informationsblad. Föreningen 
använder ”bruna påsen” för biologiskt avfall. 
 

 Återvinningsrum finns för biologiskt avfall, glas, tidningar, 
wellpapp, glödlampor, lysrör, elektronik,  mindre batterier (dock 
inte bilbatterier) och metall. Ej miljöfarligt avfall. 

 Wellpappkartonger ska vikas ihop ordentligt 

 Elektronik och vitvaror samlar vi i garaget (mellanport mot Övre 
Husargatan i garaget)  

 Byggavfall och möbler får inte ställas i soprummen. Dessa måste 
du transportera bort själv.  

 Tredje hela veckan i månaden (dock inte juli) finns en container 
på gården, (onsdag – fredag), se kalendariet. 

 .Inga sopor får ställas vid sidan av befintliga kärl. Är kärlen fulla 
får du inte lämna soporna. Du kan då komma tillbaka efter någon 
dag och slänga avfallet då. Schema för tömning finns anslaget på 
dörr i soprummen.  

 Du blir ersättningsskyldig för kostnader för extra sophantering 
eller ev. skador som du förorsakar om du inte har följt regler 
gällande sopor och återvinningsrum.  

 Affärslokaler har egna soprum och debiteras för sin återvinning 
och belastas således inte medlemmarnas kostnader. 

 
 
Köparens sign.: 
…….  
 

 

30. Cyklar. Ställ gärna in din cykel i ett cykelrum när du inte använder 
den. Föreningen genomför med jämna mellanrum en utsortering av 
cyklar som saknar aktuell ägare. Dina cyklar skall vara märkta med 
lägenhetsnummer. 

 
Köparens sign.: 
…….  
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Kopia på ovanstående erhålls vid genomgången. 
Dessutom – som bilaga – erhåller köparen: 

 Blankett för Autogiromedvivande 
 Föreningens stadgar 
 Ordnings- och trivselregler 
 Störningsanmälan 
 Blankett för extra nyckelbrickbeställning 
 Hyresavtal för övernattningsrum samt föreningslokal 
 Blankett för anskan om förändringar i lägenhet 
 Riktlinjer för ändring/underhåll av kök samt badrum 
 Speciellt tillägg för andrahandsupplåtelse 

 
 
 
 
 
Ovanstående information är mottagen och förstådd 
 
Göteborg den ………………………. 
 
 
Köpare: ……………………………..… Styrelseledamot: ……………………………..  
Föreningen behåller originalet, köparen får en kopia. 
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Lekplatsen på den öppna gården.  

 

 
Familije bastun med 
angränsande... 

 

 
Övernattningsrummen med separat 
toa/dusch/WC 

  
...avslappnings-/omklädningsrum 
 
 
 
 
 

 
 
Hobbyrum i källarplan Linnéplatsen 5 
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Föreningslokalen ligger högst upp på 
Linnéplatsen 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
Föreningslokalen består av tre 
rum, där det största kan ta ca 30 
sittande, det rummer är inte 
uppmöblerat som de andra är. I 
pentryt finner du micro, ugn, 
kyl/frys. Porslin till ca 40 ingår 

 
 

 
Motionsrummet ligger i källarplan 
på Linnégatan 70.  
Vi kallar det medvetet inte ”gym” 
då vi inte tävlar i den genren, men 
det finns rätt mycket redskap att 
träna med. 
Vid rundvandringen kan du se hur 
det ser ut iverkligheten innan du 
köper access via svart 
nyckelbricka 

 

 
Föreningen har fyra tvättstugor 
som alla medlemmar har access 
till.  
Bokning sker via bokningstavla 
utanför tvättstugan där du kan se 
läget på samtliga tvättstugor samt 
familjebastun. 

 


