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KONTAKTUPPGIFTER     
 

STYRELSEN  
 

Ordförande: Lars Lindewall 070-097 58 20  

   

Vice Ordförande: Åsa Hellström 073-562 65 06   

 

Sekreterare: Åsa Hellström 073-562 65 06 

  

Ledamot:  Linus Norlund 070-273 49 18 

   

Ledamot:  Mari Johansson 070-759 22 26 

       

Ledamot:  Michael Wedin 070-663 27 34 

 

Ledamot:   Patrik Granlund 070-277 94 59 

  

FASTIGHETSFÖRVALTARE 
 

Anders Severin nås på telefonnummer: 018-18 01 24 eller via mail: 

anders.severin@hsb.se 

 

FASTIGHETSSKÖTARE - BM CONTROL 
 

Felanmälan kan göras helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 till 

Peter Alm på telefonnummer 070-44 44 251. 

Vid icke akuta fel vänligen skriv en lapp och lägg i föreningens brevlåda utanför 

entrén till Viktoriastigen 25 så åtgärdar vår servicetekniker felet. 

 

Jourtjänst: telefonnummer 019-30 08 74 

Ring inte jouren för byte av huvudsäkring.  

Vardagar 07.00-16.00 kontaktas BM Control för byte av huvudsäkring. 

Övriga tider kontaktas någon i styrelsen för byte av huvudsäkring. 

Observera att jourtjänst inte utför lås och nyckelhantering eller reparationer av 

maskiner i tvättstugorna. 

 

BM Control Kontor: 

BM Control AB  Arbetsledare: 

Kvartsgatan 1B  Christer Tordendahl  

745 40 Enköping  Telefonnummer: 073-649 15 07 

Fax: 0171-44 36 36  E-mail: christer.bmcontrol@telia.com 



HSB ASTRAKANEN 128  

 
Bostadsrättsföreningen Astrakanen 128 består av 83 lägenheter fördelade enligt 

nedan: 
 

Lägenhetstyp  Kvadratmeter Antal 

 

1 rum och kök 48-48,5    3 

1½ rum och kök 54   16  

2 rum och kokvrå 52,5    1   

2 rum och kök 65-69   24   

3 rum och kök 76-80   20  

4 rum och kök 103,5-107,5  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDNINGSREGLER 
 

Alla boende är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo 

i bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i 

föreningen äger Du inte bara rätten att bo i en av föreningens lägenheter 

utan Du har också skyldigheter gentemot föreningen och dess övriga 

medlemmar! 

 

För att alla ska trivas här på gården är det viktigt att man inte störs av sina 

grannar. Reglerna gällande störning gäller dygnet runt men är extra angelägna 

att följas mellan klockan 22.00 och 07.00. Man bör därför undvika att köra tvätt- 

och diskmaskiner och att spela musik på hög volym under denna tid. Borra inte 

efter 20.00 

Har Du planerat att ha fest så är det bra om du meddelar Dina grannar i god 

tid före om Du tror att Du kommer att störa.  

Skyldigheten att visa hänsyn gäller även i gemensamma utrymmen så som 

trapphus, hissar och tvättstugor. 

 

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även 

familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som 

utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för 

andrahandshyresgäster.  

 

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du 

skall få bo kvar. Det innebär att den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse 

från styrelsen kan komma att bli uppsagd från sin lägenhet. 

 

Förutom det självklara i att inte störa sina grannar vill vi att Ni följer 

nedanstående enkla regler: 

 

•   Tänk på att vara rädd om och vårda vår gemensamma egendom. 

Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla 

gemensamt. 

 

•   Kontrollera att dörrar i fastigheterna går i lås efter in- och 

utpassering. 

 

•   Släpp inte in någon okänd person i fastigheterna. 

 

•  Bevattning av områdets gräsytor är förbjuden att utföras av boende 

i föreningen. Styrelsen ansvarar för all bevattning av föreningens 

gräs- och grönytor. 

 



•   Lämna inte förrådsdörrar olåsta. 

 

•   Din lägenhet ska vara utrustad med minst en fungerande 

brandvarnare. Du ansvarar själv för att införskaffa och sätta upp 

en godkänd brandvarnare samt att löpande kontrollera att den 

fungerar samt att vid behov byta batterier i brandvarnaren. 

 

•   Din lägenhet ska vara utrustad med en fungerande brandfilt. 

Föreningen köpte in brandfiltar till samtliga bostadsrättslägenheter 

och uthyrningsdelar i november 2020 för att öka brandsäkerheten i 

föreningen. Brandfilten tillhör lägenheten och är INTE personlig. 

Du ansvarar själv för att införskaffa en ny brandfilt om den 

brandfilt som delades ut till samtliga hushåll försvinner eller 

förstörs.  

 

•   Var sparsam med vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande 

i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader 

för vatten betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt. 

 

•   Balkonger/uteplatser får inte användas för förvaring av föremål 

som kan orsaka sanitär olägenhet eller förorsaka föreningen eller 

grannar skada. 

 

•   Balkonger och loftgångar får inte användas för skakning/vädring av 

till exempel mattor, sängkläder eller kuddar 

 

•   För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen samt bygglov 

utfärdat av Kommunen. 

 

•   Matning av småfåglar får endast ske med talgbollar eller skalade 

nötter och fröer i behållare avsett för detta ändamål. Det är 

förbjudet att lägga fågelmat på marken då detta kan locka till sig 

råttor eller andra skadedjur.  Den som väljer att mata småfåglarna 

är själv ansvarig för att löpande städa bort matrester och 

fågelspillning runt matplatsen. Det är inte tillåtet att mata fåglar 

över någon annans balkong eller uteplats.  

 

•   Särskilda ordningsregler för användande av tvättstugorna finns 

uppsatta i tvättstugorna. Följ dessa regler! 

 

•  Mattor får inte tvättas i föreningens tvättmaskiner. 

 



•  Parkering på torget tillåts endast vid i- och urlastning. All övrig 

parkering är förbjuden inom området.  

 

•  Stoppförbud gäller på områdets alla gång- och cykelbanor. Detta 

med anledning av att dessa är utryckningsvägar och därmed inte får 

blockeras 

 

•  Områdets trafikbommar ska alltid vara stängda. Se till att stänga 

trafikbommarna efter Dig både vid in- och utpassering. 

 

•   Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop 

efter dagens slut. 

 

•   Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan 

utomhusantenn på fasad eller balkongräcke utan tillstånd. 

 

•   Husdjursägare är ansvariga över att de egna husdjuren inte stör eller 

förorenar i fastigheterna och inte heller rastas i till exempel 

planteringar eller lekplats. Plocka upp husdjurens spillning inom 

hela området. Håll hundar kopplade inom området. 

 

•   Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Olaglig 

andrahandsupplåtelse kan leda till uppsägning. 

 

•   Bostadsrättshavare skall ge tillträde till lägenheten för styrelsen 

eller deras ombud vid underhållsarbeten som föreningen ansvarar 

för. 

 

•   Kasta inte fimpar eller snus på marken. Askkoppar finns uppsatta 

vid entréerna där Du kan kasta fimpar och snus. 

 

•  Lås alltid avfallsbehållarna efter dig! Det är lätt hänt att en olycka 

sker om behållarna lämnas olåsta. 

 

 

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. Det är varje 

bostadsrättshavares skyldighet att läsa och följa föreningens stadgar. 

 

 

 

 
 

 



FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen är högsta beslutande organ. Årligen hålls 

en föreningsstämma för alla medlemmar i bostadsrättsföreningen. På stämman 

redovisas föregående års verksamhet med bl a balans- och resultaträkning. 

 

Medlemmarna väljer även styrelse och revisor för det kommande 

verksamhetsåret. Styrelsen i bostadsrättsföreningen har till uppgift att se till 

föreningens intressen och att drift och förvaltning fungerar som det ska. 

Bostadsrättsföreningen har därför tecknat olika driftsavtal för att verksamheten 

skall fungera tillfredsställande. 

  

Vi äger vår bostadsrättsförening gemensamt så det är viktigt att just Du 

kommer på stämman för att göra Din röst hörd. Du kan även lämna in förslag på 

förändringar till styrelsen. Dessa förslag behandlas på stämman så att alla får 

säga sitt. Förslaget skall inkomma till styrelsen före Mars månads utgång. 

 

Glöm inte bort att tillsammans kan vi göra mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TVÄTTSTUGOR 

 

Det finns två tvättstugor inom området. 

 

Den på Viktoriastigen 19 har två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och 

en mangel. 

Tvättider: 07.00-10.30, 10.30-14.00, 14.00-17.30, 17.30-21.00 

  

Tvättstugan på Viktoriastigen 25 har tre tvättmaskiner, en torktumlare, två 

torkskåp och en mangel. 

Tvättider: 06.00-09.00, 09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00, 18.00-21.00 

 

Om den som har bokat tvättstugan inte infinner sig inom 45 minuter kan nästa 

bostadsrättsinnehavare använda tvättstugan. 

 

Följ de instruktioner och trivselregler som finns uppsatta i tvättstugorna. Uppstår 

fel på en maskin så anmäl det omgående så att felet kan åtgärdas så snabbt som 

möjligt. Lappar för felanmälan skall finnas i varje tvättstuga och lämnas i 

brevlådan vid ingången till Viktoriastigen 25. 

 

Mattvätt finns att tillgå i BRF Fagerdal. Kontakta Förvaltaren för att få 

kontaktuppgifter till styrelsen i BRF Fagerdal för att kunna hyra tvättstugan mot 

en mindre kostnad. 

 

Till Din lägenhet hör en bokningscylinder med Ditt lägenhetsnummer och 

tillhörande nyckel. Om bokningscylindern tappas bort debiteras 

bostadsrättsinnehavaren för hela kostnaden av en ny bokningscylinder.  

 

Det är inte tillåtet att boka tvättid med en lapp eller dylikt instoppad i 

bokningstavlan. En tvättid bokad på sådant vis betraktas som ledig och 

bokningsbar för vem som helst med bokningscylinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARAGE OCH PARKERING 

 

Priser för garageplatser: 

Under tak med motorvärmaruttag:  300 kr/månad 

Utan tak med motorvärmaruttag:  200 kr/månad 

Utan motorvärmaruttag:  100 kr/månad 

 

Det är en månads uppsägningstid på garageplatserna och det är inte tillåtet att 

parkera på annan plats än sin egen. 

  

I samband med hyra av garageplats tilldelas Du en garagetagg för in- och 

utpassering till parkeringshuset.  

Förlust av garagetagg måste omgående anmälas till föreningens förvaltare. 

Förvaltaren ser då till att neutralisera Din garagetagg i systemet för att förhindra 

inbrott i parkeringshuset. 

Tappar Du din garagetagg kommer Du att debiteras med 400 kronor. 

Detsamma gäller om Du inte lämnar tillbaka Din garagetagg vid 

uppsägning av garageplats eller vid avflyttning.  

En trasig eller ej fungerande garagetagg ersätts utan kostnad mot en ny 

garagetagg vid återlämnande av den trasiga garagetaggen. 

 

Gäster kan parkera vid Folktandvården vardagar mellan 17.00 och 07.00 samt 

helger från fredag klockan 17.00 till klockan 07.00 måndag morgon. Det finns 

även gratis parkering vid Sport- och simhallen. 

Det är inte tillåtet att parkera på torget, områdets gång- eller cykelvägar eller på 

områdets gräsmattor. 

Stanna inte framför trafikbommarna eftersom det kan hindra 

utryckningsfordon att komma fram. 

  

Parkeringsförbud gäller på hela Plommonvägen (vid infarten till garaget). 

Det är endast tillåtet att stanna för av- och påstigning/lastning, det vill säga, 

högst 3 minuter. 

 

Områdets trafikbommar ska INTE stå öppna. Om Du måste köra in på 

området se till att alltid stänga trafikbommarna efter Dig både vid in- och 

utpassering. 

 

PARKERING VID RENOVERING AV BOSTADSRÄTT 
 

Hantverksbilar får vid renovering parkeras på torget. Parkering på områdets 

gång- och cykelvägar är inte tillåtet på grund av att detta försvårar 

framkomligheten för utryckningsfordon. 

 



KÄLLARFÖRRÅD 
 

Du har samma nummer på källarförrådet som Ditt lägenhetsnummer. 

 

Tänk på att Din hemförsäkring inte täcker ett eventuellt inbrott om Du hyr ut 

Ditt förråd eller tar ett förråd med fel nummer. 

 

Föreningen ansvarar inte för om något blir stulet i källarförråden. 

 

Lås Ditt källarförråd även om Du inte använder det och tänk på att INTE 

förvara oljor, bildäck eller lättantändligt material i källaren på grund av 

brandsäkerheten. 

 

 

BARNVAGNSFÖRRÅD OCH CYKELRUM 
 

Barnvagnsförråden används endast till förvaring av rollatorer, barnvagnar 

och pulkor. Privata tillhörigheter som förvaras i barnvagnsförråden kan komma 

att bli slängda. 

 

Cykelrum finns mittemot Viktoriastigen 3 och 41 samt på gaveln till 

Viktoriastigen 25.  

 

Ur brandsynpunkt får däck, bensin, oljor eller lättantändligt material 

INTE förvaras i barnvagnsförråd eller cykelrum. 

 

 

BASTU 
 

I kvarterslokalen som för tillfället är uthyrd till kommunen finns en bastu som 

alla i föreningen får använda.  

Kontakta styrelsens ordförande för att kvittera ut en bastunyckel mot en 

deposition på 300 kronor. 

 

Du bokar Din bastutid på anslagstavlan vid bastulokalen. Om något går sönder i 

bastun så anmäler Du det till BM Control på en felanmälningslapp. Lämna 

felanmälningslappen i brevlådan utanför ingången till Viktoriastigen 25. 

Felanmälningslappar finns i tvättstugorna. 

 

Lämna bastun så som Du själv skulle vilja finna den. 

 

 



SOPOR 

 

Hushållssopor och matavfall 

Två behållare för hushållssopor samt en behållare för matavfall finns vid 

garageinfarten. 

 

I den bruna sopbehållaren kastas enbart matavfall i de matavfallspåsar som 

tillhandahålls av Kommunen. Plastpåsar och övriga sopor får inte kastas 

bland matavfallet. 

 

I den blåa och den gröna sopbehållaren kastas övriga hushållssopor. 

 

Du låser upp sopbehållarna med Din lägenhetsnyckel. Ur säkerhetssynpunkt 

är det mycket viktigt att Du ser till att låsa sopbehållaren efter Dig. Risken 

finns att ett barn eller ett djur kommer till skada om sopbehållarna lämnas olåsta. 

Dessutom vill vi undvika att obehöriga slänger sopor i våra sopbehållare. 

 

Felsorterade sopor kommer att kosta föreningen stora summor och för att kunna 

hålla månadsavgifterna nere är det av stor vikt att alla ser till att sortera sina 

sopor rätt samt att slänga sitt avfall i rätt sopbehållare. 

 

Sorteringsguider samt påsbehållare har delats ut till samtliga hushåll vid 

införandet av det nya sopsorteringssystemet. Saknas något av detta i Ditt hushåll 

finns det att hämta antingen på Kommunhuset eller på återvinningscentralen i 

Västerskog. Matavfallspåsar finns att hämta på flertalet ställen inom kommunen. 

Matavfallspåsarna är självklart gratis. 

 

Övriga sopor 

Det finns en återvinningsstation vid simhallen där Du kan kasta returpapper, 

glas, kartonger, batterier, plast och metall. 

 

Återvinningscentralen i Västerskog. 

Till varje lägenhet hör ett passerkort till återvinningscentralen i Västerskog. 

Saknar Du ett passerkort skall Du kontakta Håbo kommun för att beställa ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENT OCH VÄRME 

 

För att få en jämn och välfungerande värme i Din lägenhet måste luften kunna 

cirkulera vid elementen, därför är det viktigt att inte täcka för elementen med till 

exempel möbler eller gardiner. 

 

Om elementen inte blir varma kan det bero på att smuts i vattnet i radiatorn har 

orsakat stopp i termostatventilen. Prova då med att öppna och stänga ventilen 

några gånger så kan problemet försvinna. 

 

Att elementet inte blir varmt kan också bero på att det finns luft i elementet som 

hindrar vattnet från att cirkulera i radiatorn. Elementet luftas genom att öppna 

luftningsventilen. Tänk på att lufttrycket i elementet kan vara så starkt att vattnet 

börjar spruta. Håll därför ett uppsamlingskärl under ventilen innan Du öppnar 

den. När vattnet börjar rinna är luften borta. Se till att stänga ventilen ordentligt 

när Du luftat klart. 

 

Var uppmärksam på vattenläckage från elementen, framförallt runt ventilen. 

 

Behöver Du hjälp med frågor som rör elementen så kan Du kontakta Peter Alm 

på BM Control. 

 

Kontrollera att fönster och dörrar i Din bostadsrätt är rätt tätade. 

 

 

ELINFORMATION 

 

I varje bostadsrätt finns ett automatsäkringsskåp. 

Huvudsäkringarna till lägenheterna sitter i källaren till respektive hus. Om 

huvudsäkringen har gått måste Du kontakta BM Control på telefonnummer: 

070-44 44 251 vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00  eller någon i styrelsen 

på övriga tider för byte av dessa. Ring INTE jouren om huvudsäkringen har 

gått. 

 

 

OHYRA 
 

Om du drabbas av ohyra i din lägenhet är Du skyldig att anmäla detta till 

föreningens förvaltare. 

 

 

 



FUKT OCH MÖGEL 

 

Vid dusch, bad och tvättning bildas kondens som kan orsaka fuktskador i Ditt 

badrum. För att förebygga detta bör Du se till att vädra ut fukten ordentligt.   

 

Det räcker långt att låta dörren till badrummet stå på glänt när Du inte använder 

det. Se också till att hålla badrummet några grader varmare än övriga rum. Det 

kan även vara bra att ta som vana att sätta på fläkten för fullt medan Du duschar 

eller badar eller efter att Du har tvättat. 

 

Glöm inte bort att rengöra golvbrunnen med jämna mellanrum. Kontrollera 

samtidigt att vattnet rinner ner som det ska i golvbrunnen. Om vattnet inte rinner 

ner i brunnen kan det tränga in under mattan och orsaka stor skada. Se därför till 

att mattan sitter ordentligt fastklämd under plastringen i golvbrunnen. 

 

Hål i väggarna i badrummet måste tätas med silikon för att förhindra fuktskador. 

 

Under varje diskbänk sitter en vattenvarnare monterad. Denna gör det enkelt 

att upptäcka vattenläckage i köket på ett tidigt stadium. Det är Ditt ansvar som 

bostadsrättsägare att se till att byta batterier i vattenvarnaren vid behov. 

 

Om olyckan trots allt är framme och det blir ett vattenläckage i badrum eller kök 

bör det torkas upp på en gång.  

 

Tänk också på att inte lämna hemmet med tvätt- eller diskmaskin på. 

 

SÄKERHETSDÖRRAR OCH LÅSSYSTEM 

 
2019 bytte föreningen ut alla ytterdörrar till Daloc Säkerhetsdörrar. I samband 

med detta byttes även föreningens låssystem ut. Styrelsen har fattat beslut om att 

inga andra lås är tillåtna att montera i ytterdörrarna än lås som ingår i det 

låssystem som föreningen installerade i samband med dörrbytet. Om Du 

trots detta byter till ett otillåtet lås i Din ytterdörr kommer styrelsen, på Din 

bekostnad, se till att åter installera ett lås inom låssystemet i Din ytterdörr. 

 

Tänk på att inte smälla igen Din ytterdörr då detta kan skada både dörr och 

dörrkarm. All yttre åverkan på ytterdörren eller dess karm bekostas helt av 

bostadsrättsägaren själv.  

 

Den dörrbroms som sitter monterad på varje ytterdörrs insida tillhör 

bostadsrättshavaren och en ny dörrbroms bekostas helt av bostadsrättshavaren 

om denna går sönder och måste bytas ut. 



UNDERHÅLL AV BOSTADSRÄTTEN 

 

Bostadsrättsinnehavarens ansvar står det att läsa om i HSB:s normalstadgar § 31. 

Där framgår att Du som bostadsrättsägare på egen bekostnad ska hålla 

lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsägaren ansvarar för att såväl 

underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. 

 

Av HSB:s normalstadgar § 32 framgår att föreningen svarar för underhåll av 

radiatorer, vattenarmaturer och de anordningar för avlopp, värme, elektricitet, 

ventilation och vatten som föreningen försett lägenheterna med. 

 

Har Du tänkt bygga om Din bostadsrätt och själv vill utrusta lägenheten med 

installationer som avviker från bostadsrättsföreningen standard så ansvarar Du 

själv för installationerna. 

Observera dock att innan Du gör stora förändringar i lägenheten måste Du 

få godkänt av föreningens styrelse. Om Du påbörjar arbetet innan Du har 

fått det godkänt av styrelsen blir Du skyldig att ta bort om- eller 

tillbyggnaden. 

 

 

AVTAL 

 

Om Du planerar att bygga ett staket runt din uteplats, bygga en altan eller att 

glasa in Din balkong skall ett avtal upprättas mellan Dig som är 

bostadsrättsinnehavare och föreningens styrelse. För upprättande av avtal måste 

Du kontakta någon i styrelsen. 

 

Vid försäljning av bostadsrätten skall den nye lägenhetsinnehavaren skriva på  

det befintliga avtalet för om- eller tillbyggnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDRAHANDSUPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 

 

För att få upplåta Din bostadsrätt i andra hand måste Du först ha styrelsens 

tillstånd. Ansök i god tid innan Du tänkt hyra ut Din lägenhet eftersom frågan 

tas upp av styrelsen på ordinarie styrelsemöten som i regel hålls en gång per 

månad. 

Styrelsen går i allmänhet efter samma riktlinjer som hyresnämnden. Om Du har 

fått avslag av styrelsen och vill gå vidare kan Du ansöka om tillstånd hos 

hyresnämnden. Hyresnämnden ger tillstånd om Du har beaktningsvärda skäl och 

styrelsen inte har befogad anledning att vägra tillstånd. 

Enligt HSB:s normalstadgar § 12 framkommer att bostadsrättsföreningen 

får ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med 

högst 10 % av ett prisbasbelopp per år. 

 

Bifalles: 

Vid beaktningsvärda skäl. 

• Arbete eller studier på annan ort (ej pendelavstånd)   

• Sambo på prov (hyresnämnden ger inte tillstånd)   

• Militärtjänstgöring 

• Vård av anhörig på annan ort 

• Sjukdom 

• Andra tvångssituationer som gör att Du för tillfället inte kan bo i Din 

lägenhet. 

 

Som regel lämnas i ovanstående fall tillåtelse till andrahandsupplåtelse i 6 

månader. 

 

Villkor: 

• Angivna skäl skall kunna intygas. 

• Hyresgästen skall vara lämplig. 

• Andrahandsupplåtelsen skall vara tillfällig och förutsättningen är att 

bostadsrättsinnehavaren återkommer till sin lägenhet. 

 

Bifalles ej: 

• Ekonomiska skäl 

• Andra icke ”beaktningsvärda” skäl. 

 

 

Om Du fått tillstånd till andrahandsupplåtelse är det fortfarande Du som 

bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att månadsavgifterna betalas. 

 

 



POSTBOXAR 
 

Du som bor på Viktoriastigen 3, 19 eller 25 har tilldelats en postbox i respektive 

entré.  

 

Om Du som äger bostaden har en inneboende eller familjemedlem med annat 

efternamn än Du själv är det bra om Du kontaktar någon i styrelsen för att få 

även dennes efternamn på postboxen. 

 

 

UTHYRNINGSDEL 

 

Alla fyror på Viktoriastigen har en uthyrningsdel. Ingen ansökan för uthyrning 

av dessa behöver ske hos föreningens styrelse. 

Det är Du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att Din hyresgäst 

sköter sig. 

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar även för att hyresgästen får den information 

som styrelsen skickar ut. 

Hyresgästen kan inte hyra egen garageplats. Vill hyresgästen ha parkeringsplats 

hyrs den av Dig som äger bostadsrätten. 

 

Tvättcylinder med tillhörande nyckel finns till varje uthyrningsdel. Det är Du 

som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att tvättcylindern och nyckeln 

återfås om hyresgästen flyttar. 

 

Bor du i hus nr 3 eller i hus nr 25 och har hyresgäster i Din uthyrningsdel 

måste Du kontakta någon i styrelsen för att byta namn på din hyresgästs 

postbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTEN 

 

Köparen av bostadsrätten skall kontrollera att lägenheten är i gott skick. Du som 

säljare är skyldig att informera om eventuella brister. Bostadsrätten säljs i 

befintligt skick. Någon uppsägningstid förekommer inte utan det görs upp 

mellan köparen och säljaren när ut- och inflyttning sker. 

 

Förvaltaren handlägger överlåtelsen när Du har en köpare. HSB har färdiga 

blanketter för överlåtelse.  

 

Bostadsrättsföreningen tar, i enlighet med HSB:s normalstadgar § 12, ut en 

överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2,5 % av ett prisbasbelopp  

 

När Du som säljare begär Ditt utträde ur föreningen betalar HSB tillbaka den 

medlemsavgift som Du betalade vid inträdet samtidigt som den nye ägaren 

betalar in sin medlemsavgift till HSB. 

 

Kontakta förvaltaren för ytterligare information om överlåtelse av bostadsrätt 

 

 

INNAN DU FLYTTAR 

 

Innan Du som sålt Din bostadsrätt flyttar är det en del saker som Du måste 

se till att göra: 

 

• Lämna tillbaka alla Dina garagetaggar till förvaltaren. 

• Lämna bokningscylinder med tillhörande nyckel till nästa 

bostadsrättsägare. 

• Lämna nycklar till lägenheten (5 st) till nästa bostadsrättsägare. 

• Lämna nycklar (3 st) till eventuell postbox till nästa bostadsrättsägare. 

• Lämna passerkort till återvinningscentralen till nästa bostadsrättsägare. 

• Lämna kvar den information som hör till lägenheten till nästa 

bostadsrättsägare. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


