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HSB brf Hilda

Hilda är bilfritt!

Du får inte köra in på Hildas område med bil. Hilda är bilfritt 
för att minimera risken för olyckor. När du flyttar in eller ut 
eller har tunga möbler eller tunga vitvaror som ska transpor-
teras till lägenheten kan du låna en flyttvagn av föreningen. 
Dagshyran är 100 kronor.

Flyttvagnen får du tillgång till genom att boka genom fastig-
hetskontoret på telefon 072-979 91 50.
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Som medlem i HSB brf Hilda är du med och äger föreningen. Du är som ägare 
ansvarig för föreningens ekonomi. Därför ligger det i ditt eget intresse att vårda och 
sköta det som vi äger tillsammans. Ju mindre skadegörelse och onormalt slitage 
desto lägre kostnader för reparationer och underhåll. 

Varje medlem har ansvar för att medverka till att det är snyggt och städat inom 
föreningens hus och gårdar. Bor du på Hilda ansvarar du även för hur dina gäster 
uppför sig. 

Undrar du över något – tveka inte att höra av dig till fastighetskontoret eller ta kon-
takt med någon i styrelsen.

DITT ANSVAR

FELANMÄLAN: använd  Vixinity-appen
FELANMÄLAN HISS:  020 – 31 33 33

FELANMÄLAN BREDBAND2: 0770 811 000
FASTIGHETSJOUR: 010 – 222 30 00

Fastighetskontoret – von Lingens väg 80
Hildas förvaltare når du på tfn; 072-979 91 50 måndag–fredag kl. 9–10 
och 13–14 för felanmälan. 
Alla annan tid, använd Vixinity-appen för felanmälan. 
OBS: Telefontiden gäller enbart äldre medlemmar som har problem att 
hantera appen i mobiltelefon.
Vill du skicka mejl till fastighetskontoret är adressen:
info@brfhilda.se

Håll dig informerad
Använd VIXINITY-appen i mobilen så är du upp-
daterad med de senaste nyheterna från Hilda. I 
appen ser du vilka som sitter i styrelsen. Du kan 
även använda appen för felanmälan och för att 
boka tvättstuga här finns också APCOA-appen 
(Apcoa Flow) för att betala för gästparkering.

BARNVAGNAR OCH RULLATORER
Du får inte ställa barnvagn eller 
rullator i trappan eller i trapphuset. 
Anledningen är att de kan utgöra 
en risk vid en eventuell brand. 
Utrymningsvägarna får inte block-
eras. Räddningstjänsten är noga 
med det. 
Barnvagnen och rullatorn ska du 
placera antingen i höghusens 
barnvagnsrum eller under trappan i 
källaren på låghusen. 
Står barnvagnen eller rullatorn i 
trappan eller trapphuset plockas 
de bort. Och du får betala en servi-
ceavgift för att få tillbaka dem.

CYKLAR OCH MOPEDER

PORTTELEFON 
&

TAGGAR

Cykla inte och kör inte mo-
ped inom Hildas område. Ris-
ken är stor att lekande barn 
och andra gående skadas. 
Det handlar om respekt för 
andras liv och hälsa. 
Din cykel ska du ställa an-
tingen i källarförrådet, eller 
cykelförråd som du hyrt plats 
i. Utomhus finns cykelställ. 
Cyklar får inte ställas mot 
husväggar, i entréerna, i trap-
por, i källargångarna eller på 
gångbanorna. 
Skrotcyklar ska inte stå i cy-
kelställen utan transporteras 
bort. Övergivna ”skrotcyklar” 
tar föreningen bort och skick-
ar till skrot.

DÖRRMATTOR, 
SKOR & CYKLAR

Det är inte tillåtet att lägga dörrmattor utanför lägenhetsdör-
ren. Du får inte heller ställa skor och cyklar i trappan utanför 
lägenheten. Det gör arbetet svårare för lokalvårdarna och 
det får inte finnas sånt som kan brinna i trapphusen.

Till varje lägenhet hör fyra 
taggar för passagesystemet. 
Om du säljer bostadsrätten ska 
taggarna överlämnas till de nya 
ägarna. För att taggarna ska 
fungera till garagen måste de 
programmeras på fastighets-
kontoret. 
Hildas taggar är krypterade och 
går inte att kopiera. Går en tagg 
sönder får du kostnadsfritt en 
ny tagg på fastighetskontoret. 
Vill du ha fler taggar än de fyra 
som ingår i lägenheten får du 
betala 300 kronor per extra 
tagg. 
Förlorar du en tagg ska du an-
mäla det till fastighetssystemet 
som tar bort den ur systemet. 

Du får inte röka i trappan, entrén, källaren eller direkt utanför entrédörren.
Rökförbud gäller även vid lekplatserna. 

Ersätt-
nings-
tagg får 
du betala 
300 kro-
nor för.

För att 
lägga 
in ditt 
telefon-
nummer 
i port-
systemet 
ska du 
kontakta 
fastig-
hetskon-
toret. 

2021-03-22



Du får på inga villkor förvara däck 
eller annat vid din garageplats. 
Brandskyddskraven är ovillkorliga. 
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• Det är rökförbud i allmänna 
utrymmen. 

• Du ska rapportera fel och 
brister som kan öka risken 
för inbrott. 

• Du får inte föra oljud med 
skrik, hög musik eller 
renoveringsarbete mellan 
kl. 20–09 vardagar, och kl. 
16–10 lördagar. Söndagar 
ska vara tysta.  

• Källargångar, våningsplan 
och trapphus får inte an-
vändas som uppställnings-
plats.  

• Vid störningar, försök i för-
sta hand att lösa problemet 
med dem det berör innan 
du kontaktar styrelsen. 

• Du får inte mata fåglarna 
då det lockar råttor och 
skadedjur till föreningen.  

• Får du ohyra i lägenheten 
meddela genast Anticimex 
och förklara att Hilda är 
försäkrade hos Länsförsäk-
ringar. 

• Grannsämja är viktig. Be-
handla dina grannar som 
du själv vill bli behandlad. 

• Alla medlemmer äger brf 
Hilda tillsammans och alla 
är ansvariga för ekonomin. 
Det är bara Hildas med-
lemmar som betalar Hildas 
kostnader.

KOM IHÅG ATT …

Flytt-
vagn

INGLASADE BALKONGER

Inglasningen är ett vind- och regnskydd, inte en ut-
ökning av bostadsytan. Normalt ska regnvattnet rinna 
av på utsidan av balkongen. I undantagsfall kan det 
hända att regnvatten tränger in på balkongen. Möblera 
med tanke på det. 
Föreningen tar inte ansvar för eventuella skador på 
inredningen eller möblerna som kan uppstå om det 
kommer in regnvatten på balkongen. 
Kondens kan bildas på insidan av glasen. För att får 
bort kondensen räcker det att vädra. Var noga med att 
hålla dräneringshålen i räls och bottenprofiler rena så 
att regnvatten och kondens kan rinna ut. 
Borättshavarens ansvar gäller även skötsel och un-
derhåll av solskyddsgardinerna. Du får inte hänga upp 
vardagsrumsgardiner eller liknande på balkongen. 
Behöver du byta solskyddsgardiner – kontakta fastig-
hetskontoret för att få hjälp med att hitta rätt modell, 
färg och rekommenderad leverantör. 
Målade väggytor på balkongen ska underhållas och 
målas av borättshavaren. Endast vit färg får användas 
för att måla tak och väggar på balkongen.
Använd en insexnyckel när du ska öppna luckorna i 
inglasningen för att putsa dem. 

Du får inte fästa parabolantenn i golv, tak eller vägg. 
Använd en parasollfot för parabolantennen och tänkt 
på att ingen del av parabolen får sticka ut utanför bal-
kongens inglasning. 

Du får självklart inte kasta ut saker från balkongen: 
inte cigarettfimpar, inte bröd och mat till fåglar och 
råttor.

PARKERING OCH GARAGE
Hildas parkeringar och garage sköts av Apcoa Parking 
AB. I alla ärenden som gäller parkering ska du vända dig 
direkt till Apcoa. Det gäller uthyrning, avgifter och kon-
trollavgifter. 
Tfn 08 556 306 70  –  mejl: uthyrning@apcoa.se
Gäster betalar sin parkering antingen via de betalauto-
mater som finns på varje parkering eller via Apcoas app 
”APCOA FLOW” – finns för iOS och Android.

Grovsopor

När du flyttar in eller ut får du låna en flyttvagn. Du får inte 
köra in med varken flyttbil eller vanlig bil på Hildas område. 
Flyttvagnen bokar du genom att ringa fastighetskontoret 
under telefontiden vardagar kl.9–10 och kl.13–14.
Tfn: 072-979 91 50

Hissarna i höghusen installerades 2015–2016. 
Totalt rör det sig om 24 nya hissar som är 
energisnåla och ljuddämpade för att inte störa 
när de är igång. För Hilda kostade det mycket 
pengar att sätta in nya hissar. 
Det är viktigt att alla hjälps åt för att hålla 
hissarna i bra skick. Uppstår det fel på hissen 
larma genast Schindler hiss: 020–31 33 33. 

Hildas hissar är nya: 
– Vårda dem väl!

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME
Olyckor som ofta drabbar lägenheter och Hilda är vattenskador. 

 ● Alla vattenläckor i lägenheter, trapphus och källare ska omedelbart 
anmälas till fastighetskontoret.

 ● Föreningen besiktigar och anmäler skadan till försäkringsbolaget.
 ● Föreningen ansvarar för sanering, torkning och återställning fram 

till ytskiktet.
 ● Lägenhetsinnehavaren betalar genom sin försäkring ytskikt som 

parkett, klinker, tapeter och takmålning.
 ● Bedöms du som vållande till skadan får du betala allt via ditt 

försäkringsbolag. Sanering, torkning och återställning. Du får även 
betala eventuella skador på dina grannars lägenheter.

 ● Alla lägenheter har genom brf Hilda bostadsrättstilläg på försäk-
ringen. 

 ● Självrisken vid vattenskada är 3 000 kronor. Försäkringsbolaget 
kan även göra åldersavdrag.

Du får inte röka i trappan, entrén, källaren eller direkt utanför entrédörren.
Rökförbud gäller även vid lekplatserna. 

Grovsopor är till exempel gamla möbler 
som soffor, fåtöljer och sängar. Utriven 
köksinredning och garderober klassas 
också som grovsopor. Det här är saker 
som du själv har ansvar för att transporte-
ra till återvinningsstationer. 
Du får på inga villkor ställa grovsopor i 
källargångar, under trappor eller i andra 
allmänna utrymmen. Grovsopor får du inte 
heller ställa i miljöhusen. Källare och miljö-
hus är kameraövervakade. Blir du påkom-
men med att dumpa dina grovsopor på 
allmänna utrymmen eller i miljöhusen tar 
föreningen ut en hanteringsavgift på 800 
kronor för att städa efter dig. 

Felanmälan gör du direkt i Vixinity-appen. 
I appen skriver du in vad som är fel och
skickar med en bild. Felanmälan går till 
fastighetskontoret som skickar den vidare 
till fastighetsskötare eller entreprenör för åt-
gärd. 
I Vixinity-appen kan du se vad som händer 
med din felanmälan och du får även be-
sked om när ditt fel är fixat.

Felanmälan
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ALLMÄNT

• Lägenhet och andra utrymmen inom föreningen får bara användas till det 
de är avsedda för. 
 
• Ändringar och större renoveringar i lägenheten ska alltid anmälas till 
styrelsen via fastighetskontoret. Arbetet får inte starta innan styrelsen lämnat 
skriftligt godkännande.  Det är särskilt viktigt när du tänker renovera eller 
bygga om kök och badrum. 

•  Vid renovering i lägenheten måste du respektera de tider för ”tystnad” 
som gäller. Du får arbeta i lägenheten vardagar: kl. 09–20 och lördag kl. 
10–16. Söndag är ”tyst” då får du inte arbeta i lägenheten så att det stör 
grannarna.  

•  När du installerar disk- eller tvättmaskin i lägenheten är du 
betalningsansvarig för eventuella vattenskador. 

•  Disk- och tvättmaskin måste installeras av behörig fackman. 

•  Tänker du hyra ut lägenheten i andrahand måste du först ha styrelsens 
tillstånd för uthyrningen. Olovlig andrahandsuthyrning kan göra att du mister 
din rätt att bo i föreningen. 

• Källardörrarna ska alltid vara stängda och låsta. 

• Har du barn är det ditt ansvar att de uppför sig ordentligt och inte leker 
i trapphus, källare eller tvättstugor. Självklart får varken barn eller andra 
fördärva föreningens planteringar eller gräsmattor.  

•  Den som fördärvar planteringar eller andra gemensamma anläggningar är 
skyldiga att betala för att återställa det skadade.  

•  Bollspel får inte förekomma inom föreningens område utan hänvisas till 
den fotbollsplan som finns i direkt anslutning till Hilda i Cronhielmsparken.  

•  Husdjur som hundar och katter får inte springa lösa i trappor, källare, på 
gårdarna eller i planteringarna. Djurägaren är ansvarig för att djuren inte för 
oljud eller förorenar inom föreningens område.  

•  Du får inte kasta ut mat från balkongerna för att mata fåglar. Matar du 
fåglar matar du också råttorna och lockar skränande måsar till Hildas gårdar.  

• Blir det fel på vattenkranar, WC-stolen eller andra vs-ledningar måste du 
direkt felanmäla det.  

•  Köksfläkt får inte kopplas till ventilationen. Sätter du in köksfläkt ska 
det vara en kolfilterfläkt eller dragkåpa. Du får inte koppla en aktiv fläkt till 
ventilationen, då får grannen ditt matos i sin lägenhet.

När du renove-
rar din lägenhet 
behöver du tänka 
på att ta hand om 
rivningsrester och 
hantera gamla vit-
varor på rätt sätt. 

• Ingenting får kas-
tas/ställas i källare, 
skyddsrum, i miljö-
husen eller ute vid 
bommarna.  

• Gamla möbler, 
köksskåp, kyl, frys 
och gamla disk- och 
tvättmaskiner mås-
te du själv forsla 
bort.  

• Hittar föreningen 
din inredning och 
gamla vitvaror på 
”fel ställe” får du 
betala (800 kronor)
för att täcka fören-
ingens extra kost-
nader.

RÖKFÖRBUD 
gäller i Hildas allmän-

na utrymmen.
Du får inte röka i 

trappan eller i entrén. 
Lagstadgat rökförbud 

gäller även i direkt 
anslutning till entrén 
och vid lekplatserna.

TVÄTTSTUGOR, TORK- OCH MANGELRUM

Om du är det minsta tveksam över 
hur utrustningen i tvättstugan fungera, 
tveka inte att kontakta fastighetskon-
toret för hjälp.

• Du kan bara använda tvättstugan under den tid som du 
har bokat. När din tid är slut slås strömmen av och det går 
inte att öppna tvättmaskinerna.  

• Du bokar tvättstugan antingen via info-tavlan i entrén 
eller via internet genom Aptus app, som du kan nå genom 
Hildas Vixinity-app.  

• Du ansvarar för att tvättstugan, tork- och mangelrummet 
liksom maskinerna är rengjorda efter att du använt dem.  

• Var noga med att inte skada maskinerna, Använd tvätt-
påse till bygel-BH.  

• Du får inte tvätta mattor och överdragskläder i tvättma-
skinerna.  

• Torktumlarens filter ska du rengöra noggrant efter varje 
tvättpass. 

• Upptäcker du fel på maskinerna eller annan utrustning 
i tvättstugan ska du genast felanmäla det. Numret till 
felanmälan hittar du på info-skärmen i entrén eller i Hildas 
Vixinity-app.  

• Du behöver läsa igenom instruktionerna för de maskiner 
som du använder i tvättstugan. 

• Du får inte spola vatten över tvättmaskiner och torktum-
lare. 

• Du får inte lämna barn ensamma i tvättstugan. 

• Tvättstugan är endast avsedd för boende i huset och 
deras tvätt.  

• Du måste göra rent i tvättmaskinernas tvättmedelsfack 
och borsta bort luddet från filtret i torktumlaren efter varje 
tvättpass.  

• Passa tvättiderna. När din tvättid är slut stängs ström-
men av och du kan inte öppna tvättmaskinerna. Ringer du 
fastighetsjouren för att få hjälp får du själv betala utryck-
ningskostnaden. 

• Se till att lämna tvättstugan så ren och snygg som du 
själv vill att den ska vara när du ska tvätta.

Avfallet ska sorteras efter de 
regler och bilder som finns 
ovanför sopkärlen. 
Du får inte slänga elektronik, 
vitvaror, grovsopor och möb-
ler i miljöhuset. Kartonger 
måste du skära ner så att de 
tar liten plats. Bryter du mot 
reglerna tar föreningen ut en 
avgift (800 kronor) för att stä-
da efter dig.  
Miljöhusen är kameraöverva-
kade. 

Miljöhus
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