
 

 

HSB BRF Skarpöhöjden är en HSB bostadsrättsförening i Saltsjö-Boo, Nacka. Det är 2 fastigheter 
med totalt 363lgh varav med 284 är brf resten 75st är hyreslägenheter på adresserna Skarpövägen 25 
till Skarpövägen 57. Föreningen är en äkta förening ombildad 2009. 
Föreningen äger fastigheterna NACKA ORMINGE 38:1, NACKA ORMINGE 38:2. 

Att bo i hyresrätt – så funkar det 

Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av fastighetsägaren HSB BRF Skarpöhöjden eller i andra 
hand av en bostadsrättshavare. Vi har i dag ingen köhantering för hyreslägenheter. 
Förutom hyra av själva bostaden ingår värme och vatten. Om man har ett förstahandskontrakt kan 
man byta till en annan lägenhet om hyresvärden godkänner bytet, föreningen har i dag ingen intern 
byteskö utan man får själv hitta lgh att byta med. Alla ettor har ett förråd i något av husen 31/39/47 
som tillhör lägenheten. 
 
Vad får du göra i din lägenhet? 
Droppar kökskranen? Kontakta HSB för en felanmälan 
Behöver du installera en tvättmaskin eller diskmaskin? Kontakta HSB eller anlita själv fackman att 
utföra arbetet. Tänk på att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för installationen vid ett ev fel. 
Ska du fixa på egen hand är det viktigt att veta vad du får göra själv, och vad som kräver 
fastighetsägarens godkännande. För dig som bor i hyresrätt är det lätt att veta vad du ska göra om ett 
fel uppstår hemma, du kontaktar din förvaltare HSB (www.hsb.se) tel: 010-442 10 00 formulär finns 
också att fylla i på hemsidan.  
 
Förändring av ytskikt 
Du får måla om och tapetsera eller lägga nytt golv själv, förutsatt att arbetet är fackmannamässigt 
utfört och att färg- och materialval baseras på vad man kan anse att "de flesta" tycker om. Det är 
självklart subjektivt, men vid utflytt ser besiktningspersonen bland annat till rådande trender. Man 
brukar använda tapetböcker från färgbutikerna som måttstock. Målar du alla väggar svarta/röda/lila är 
det mer sannolikt att du blir återställningsskyldig vid utflytt, eller tvingas betala för att föreningen ska 
återställa lägenheten igen. Målar du dörrar/dörrfoder/strömbrytare/köksluckor/golv i ”grälla” avvikande 
färger (rött/svart/gult osv) så kommer du att behöva återställa till neutrala innan du flyttar ut.   
 
Elektricitet 
Du får självklart byta glödlampa på egen hand, men i övrigt är grundregeln att alla elarbeten ska 
utföras av en auktoriserad fackman. Kontakta alltid fastighetsägaren vid minsta osäkerhet. För eluttag 
på balkongen måste utbildad elektriker användas. Föreningen har tillsammans med Sörgårdens Bygg 
& Måleri tagit fram fasta priser för montering av uttag på balkong.   
 
Badrum-VVS 
Åtgärder som du behöver göra själv är att hålla rent i rör från badkar/handfat/tvättmaskin till stam. Alla 
rör går att ta isär för rengöring. För att undvika stopp, dålig lukt och skadedjur är det viktigt att göra 
rent dessa rör regelbundet annars kan stopp uppstå med översvämning som resultat. Boende som 
själv orsakar skada pga bristande underhåll är ersättningsskyldig gentemot fastighetsägaren. 
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Kök 

Som hyresgäst ansvarar du för avlopp som rör diskho och ev diskmaskin. Slangar/rör och kopplingar 
för inkommande vatten, samt rör för avlopp från diskho till stam, vattenkran bör kontrolleras 
regelbundet för att minimera risken för vattenskador. Alla former av läckage av vatten skall utan 
fördröjning anmälas till fastighetsförvaltaren HSB för omedelbar åtgärd.  

För att undvika stopp i diskho och vidare ner i stam är det INTE tillåtet att hälla ut olja/frityrolja/fett rakt 
ner i avloppet. Detta skall utan undantag återfyllas i flaska och lämnas till någon av kommunens 
återvinningscentraler.  

  
Vid uppsägning 
  

Det är alltid en uppsägningstid på tre månader, det betyder att du måste betala hyra i tre månader 
även om du vill flytta tidigare. En hyresgäst som missköter sig genom att till exempel betala hyra för 
sent vid upprepade tillfällen, genom att störa sina grannar eller genom att hyra ut sin lägenhet i andra 
hand utan tillstånd, riskerar att bli uppsagd. En hyresgäst som inte bor i eller nyttjar sin lägenhet och 
inte är folkbokförd där kan också bli uppsagd av denna anledning.  
 
Allmänt 
 
Som hyresgäst har man också en vård-plikt av sin lägenhet, vilket innebär att man inte får utsätta 
lägenheten för onormalt hårt slitage, bedriva verksamhet eller på annat sätt orsaka skador på 
föreningens egendom. Vård-plikten innebär också att man är skyldig att anmäla fel och brister 
omgående i lägenheten till fastighetsförvaltaren HSB. 
Två hyresgäster kan byta sina befintliga lägenheter med varandra efter att fastighetsägaren 
godkänner bytet. Som hyresgäst har du tillgång till tvättmöjligheter inom området, bokning sker 
elektroniskt via bokningstavlor i porten eller via telefon. Tider kan bokas mellan 7-22 
Blipp till tvättstugan, förråd och till din postbox får du genom att maila till blip@skarpohojden.se Vid en 
förlust av blipp maila detta till samma adress eller lägg ett brev i föreningens brevlåda till styrelsen vid 
tvättstugan i gula området så att denna blipp kan stängas av. Vill man hyra ut en del av lägenheten till 
en inneboende behöver man inte fråga hyresvärden om lov, men det är viktigt att den person som har 
förstahandskontraktet också bor kvar i lägenheten under samma period. 
 
Föreningens Facebooksida 
För att boende lättare ska kunna informera varandra och hjälpa varandra finns föreningens gruppsida 
att tillgå. Obs! På facebook ska du inte ställa frågor direkta frågor till styrelsen eller göra en 
felanmälan! Har du frågor till styrelsen så maila till info@skarpohojden.se I gruppen får du heller inte 
sälja saker eller lägga upp information som inte berör föreningen. 

Hyresgästföreningen  

Har du övriga frågor som du undrar över kan du alltid bli medlem i Hyresgästföreningen. Som medlem 
hos dom har du rätt till stöd och juridisk hjälp om du behöver.  

Bredband 

I varje lägenhet finns en router, den routern skall lämnas kvar till den nya boende som flyttar in. 

Finns det ingen router i din lägenhet så maila till bredband@skarpohojden.se 

På hemsidan finns det ett dokument där det tydligt står hur du går till väga för att starta ditt bredband 

för första gången. Kontakta Bahnhof support vid problem. 

Hur kommer jag i kontakt med styrelsen 

Maila till info@skarpohojden.se så svarar styrelsen så gott det kan på dina frågor. Kontakt med 

styrelsen sker enbart på mail, styrelsen kan inte ringa upp boenden då vi behöver ha spårbarhet i vad 

som sagts. 

mailto:blip@skarpohojden.se
mailto:bredband@skarpohojden.se
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Boenderegler HSB BRF Skarpöhöjden 

 
1. Att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom 
Alla ytor i området upplåts för alla boende oavsett boendeform. Alla boende delar på de resurser som 
finns tillgängliga och antas vårda dessa. 

 
2. Att om fel eller skador upptäcks, omgående underrätta förvaltaren för en Felanmälan 
Upptäcker du en skada, i din egen lägenhet eller i t.ex. något gemensamhetsutrymme som kräver 
åtgärd, ska du kontakta Felanmälan. Droppande kranar, rinnande toaletter och radiatorventiler bör 
snarast anmälas. 

3. Att inte använda lägenheten eller annat utrymme, som tillhör föreningen, för annat än 
avsett ändamål 
Man kan alltså inte utan vidare bruka en bostadslägenhet som kontor eller arbetslokal.  

4. Att inte ställa upp porten nattetid 
Tjuvar kan inte låsas ute men deras möjligheter kan begränsas genom att man håller ordentligt låst. 
Det händer ibland att någon manipulerar dörrar och lås för att gäster som väntas under sena timmar 
skall kunna komma in. Medverka till att stävja sådant ofog och anmäl alltid till Felanmälan om du 
upptäcker en trasig dörr eller lås.  

5. Att aldrig lämna dörr olåst till källare, garage eller annat gemensamt utrymme 
Även källare, garage osv. är föremål för ohederliga människors uppmärksamhet. Se till att dörrar och 
garageportar går i lås efter dig när du haft ärende till gemensamma utrymmen. Om du påkoms med att 
inte följa reglerna och lämnar ex garagegrind olåst upprepade gånger riskerar du att få din plats i 
garaget uppsagd.  

6. Att respektera förekommande trafikskyltar och övriga trafik- och parkeringsföreskrifter 
Parkera enbart på ytor som är upplåtna för parkering. Blockera inte gårdar och vändplatser. Tänk på 
att räddningsfordon kan behöva komma fram för att hjälpa någon akut. Respektera gästparkeringar 
och förhyrda parkeringsplatser. Hyr en plats endast om du har ett fordon som du brukar. ”Skrotbilar” 
eller bilar i icke körbart skick, ej besiktigade, får ej ställas på hyrd parkeringsplats och ska tas bort av 
ägaren vid anmodan. OBS! Parkering på innergårdar är strängt förbjudet, bilar är dock tillåtna under 
temporära förhållanden som exempelvis lossning och lastning. 

7. Att iaktta sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten 
Sparar du på din vattenanvändning så spar du till dig själv och gemensamt spar vi på miljön och 
plånboken! Din hyra avspeglar de kostnader som fastighetsägaren har. 

8. Att iaktta sparsamhet med elektricitet och värme samt att alltid släcka ljuset efter sig i 
allmänna utrymmen 
Även sparsamhet med elektricitet och värme är nödvändigt. Värmen är dyr och sparsamhet är därför 
viktigt, vädra inte ut överskottsvärme utan reglera värmetillförseln genom reglagen på elementen. 

9. Att endast på anvisad plats och tid rengöra och piska mattor, sängkläder m.m. 
Piskning och rengöring av mattor och sängkläder m.m. får du inte göra från balkongen eller fönster. 
Plats för placering av piskställningar har därför valts på sådant sätt att minsta störning skall uppstå. 

Använd därför alltid piskställningen vid rengöring av mattor och liknade och undvik sena kvällstimmar.  

10. På din balkong är det inte tillåtet mata fåglar/ekorrar 
Inom området i övrigt är det inte heller tillåtet att mata igelkottar/fåglar eller att lägga ut matrester på 
något sätt. Detta medför att råttor gärna belägrar området. Det är INTE tillåtet att borra i 
balkongplattans golv eller tak.  
Balkongen utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt och absolut inte som 
rengöringsplats för mattor, sängkläder m.m. Vädring på balkongen är tillåten men skall då ske så långt 



in mot väggen som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är alltså absolut förbjudet att 
hänga ut mattor och liknande över balkongräcket. 
 
Blommor på balkongen är trivsamt och vackert, men tänk på att blomsterlådan skall hängas på räckets 
insida. Därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla ned. Vid vattning, tänk på grannen inunder. 

 
11. Att inte lägga ut dörrmattor i trapphusen 
I våra fastigheter sköts trappstädningen av upphandlat städbolag. En förutsättning för städbolaget 
skall kunna utföra sitt arbete är att trapporna är fria från dörrmattor möbler barnvagnar soppåsar osv. 

12. Att inte använda övriga utrymmen som  
trapphus, korridorer, källargångar och andra jämförbara utrymmen för förvaring av cyklar, barnvagnar, 
skidor, kälkar, leksaker, möbler osv. 
Trapphuset, din utrymningsväg vid brand, källargångar och andra jämförbara utrymmen får absolut 
inte användas för förvaring. Anledningarna är flera och bl.a. vad som anförts under punkt 14. Härtill 
kommer estetiska synpunkter och även den onödiga förslitningen i t.ex. trapphus som en belamring av 
cyklar osv. innebär. Låt inte din egen bekvämlighet bli ett obehag för grannar och anställda! 

13. Att väl paketera soporna väl 
Hushållssopor förvaras i lgh och ej i trappen, påsen som helst är förbränningsbar, försluts och slängs i 
behållare i soprummen som återfinns i varje port. Dörren nås utifrån. Kartonger, flaskor, färgrester och 
möbler får inte ställas i soprummen. Kartonger glas och papper kan slängas i återvinningsbehållarana 
vid vändplanen. 
Den avfallsmängd vi producerar i våra hushåll ökar för varje år och kostar stora pengar att bli av med. 
Sophanteringen kostar föreningen och alla boende ganska stora summor varje år. Byggsopor och 
elektronik är två stora poster som ofta hamnar på fel ställe.  
Vitvaror såsom spis, kylskåp, tvättmaskin och TV, möbler osv. Skall forslas bort av boende till lämplig 
återvinningsstation. Byggsopor och stora BigBags skall inte ställas på gårdarna utan styrelsens 
medgivande.   

14. Att följa de föreskrifter som lämnats beträffande centralantenn och inte utan styrelsens 
tillstånd uppsätta utomhusantenn 
Var försiktig när du fäster TV-antennkabeln på golvsockeln. Spikar man i kabeln störs mottagningen. 
Ansökan om uppsättning av utomhusantenn för TV, parabol, kommunikationsradio osv. skall alltid 
inlämnas till styrelsen. Det är INTE tillåtet att borra i balkongplattans golv eller tak. 

15. Att inte förorsaka sanitär olägenhet  
Husdjur, buller, att inte sköta städning/hygien eller annan störande verksamhet samt även i övrigt 
iaktta vad som föreskrivs i för kommunen gällande ordnings- och hälsovårdsstadga, hyreslagen och i 
bostadsrättslagen. 
Det förekommer ofta klagomål över att vissa störande inslag förekommer framför allt under sena 
kvällstimmar. Klagomålen kan t.ex. gälla spikande och borrning i väggar och tak, hög ljudnivå från 
ljudanläggningar, nattliga bad eller tvätt nattetid osv. 
Undvik därför att bada och duscha mellan kl. 22.00 och 07.00. Vattentappningen förorsakar brus i 
rören, som kan vara irriterande för den som har lagt sig för att sova. 
Spika och borra inte i väggar och tak efter kl. 19.00 på vardagar och inte på sön- och helgdagar. 

Tänk på att hög ljudnivå från ljudanläggningar kan vara mycket störande för omgivningen. Dämpa 
därför ljudet framför allt under kvällstid. Väggmonterade högtalare, subwoofer/hemmabiosystem 
alstrar mycket mer ljud till grannarna än vad vanligt TV-ljud gör. 

Hundar och katter och övriga husdjur behöver tillsyn för att sanitär olägenhet inte skall uppstå i form 
av lukt eller skall. Det är absolut förbjudet att låta hundar och katter springa lösa i 
bostadsrättsföreningens område. Hundar får max lämnas utan tillsyn i 4timmar. 
Vi är alla skyldiga att visa hänsyn mot varandra. Undvik därför att störa Din omgivning. 

 
 



16. Att följa utfärdade föreskrifter för tvättstuga 
Vid användande av tvättstugan skall instruktionerna för maskinernas skötsel noggrant efterföljas. 
Skulle maskinfel uppstå skall detta omgående anmälas till HSB Felanmälan. Efter avslutad tvätt skall 
såväl maskinerna som golv i lokalen noggrant rengöras och avtorkas med fuktig skurduk. Saknas 
städutrustning, kontakta HSB Felanmälan. Tvättpass kan bokas mellan 7-22 övrig tid är tvättstugan 
inte användbar.  
Det skall också understrykas att tvättning till personer utanför bostadsrättsföreningen självfallet inte är 
tillåtet. 

17. Att medverka till att planteringar, gräsmattor och övriga utomhusytor inte utsätts för 
förstörelse och föroreningar och att skräp slängs i papperskorgarna  
Gårdarna är nyrenoverade och är en betydelsefull del för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi 
alla hjälps åt att hålla vår utemiljö så snygg som möjligt. 
Nedtrampade planteringar med avbrutna växter eller grenar är fult och på längre sikt även kostsamt. 
Det bör därför ligga i allas intresse att blommor träd och buskar inte skadas genom yttre påverkan. 
Det händer ofta att gamla och obrukbara cyklar belamrar cykelställen och därmed förfular utemiljön. 
Vänligen lämna den på återvinningen så andras cyklar får plats. 

18. Att i övrigt respektera av styrelsen lämnade föreskrifter 
Vi har i de ovanstående 17 punkterna behandlat sådana frågor som är av allmänt intresse för trivseln i 
boendet. Givetvis kan det uppstå sådana situationer, som gör det nödvändigt för styrelsen att utfärda 
särskilda bestämmelser i olika frågor. Som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst är du ålagda att följa 
styrelsens beslut. Du bör då ha som utgångspunkt att styrelsens ambition alltid är att skapa trivsamma 
och ekonomiskt sunda förhållanden för bostadsrättsföreningen. 
Styrelsen eller förvaltaren kan inte ensamma skapa ett gott förhållande i föreningen. För att detta skall 
kunna uppnås krävs även din medverkan. Ytterst är allt en fråga om kostnader, föreningen består av 
oss alla som bor här, det är således du som slutligen bär dessa kostnader! 
Alla kostnader som finns i en bostadsrättsförening betalas av föreningens egna medlemmar. 
Medverkar du till trivsel och ordning i bostadsrättsföreningen medverkar du även till lägre kostnader. 

Hemförsäkring - ett viktigt skydd 

Om det inträffar en skada i din lägenhet så får du hjälp av din hemförsäkring. 

Man har ingen juridisk skyldighet att teckna en hemförsäkring, och hyresvärden kan inte heller kräva 
att man gör det, men det är självklart klokt att ha en hemförsäkring om det inträffar någon skada i 
lägenheten. Det är en trygghet om det händer något i din bostad, som t ex brand, vattenläckage eller 
inbrott. Hemförsäkringen skyddar sådant du har hemma och även för de personer som står med på 
försäkringsbrevet och bor i samma bostad. 
Hemförsäkringen kan ha olika delar: 

• Egendomsskydd – om saker som går sönder eller blir stulna. 

• Rättsskydd – för kostnader för juridiskt ombud. 

• Överfallsskydd – om du skadas vid till exempel misshandel eller våldtäkt. 

• Ansvarsförsäkring – om du måste betala skadestånd till någon. 

Vid stor skada som hyresgästen själv vållat kan hyresgästen förlora sitt kontrakt för 
lägenheten.  

 
 

Vem gör vad? 

När skada uppkommer, som exempelvis vid ett inbrottsförsök, får man titta på vilka delar av huset 
dessa skador uppkommit på. Enligt HSBs normalstadgar 2011 är lägenhetens ytterdörr och karm 
bostadsrättsföreningens ansvar medan låset faller på bostadsrättshavaren att åtgärda. Glöm inte att 
anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. 
Vad gäller problem med ventilationen så får man också söka vägledning i stadgarna. Enligt HSB 



normalstadgar 2011 ansvarar bostadsrättshavaren för ventilationsdon m.m. som inte är en del av 
husets ventilationssystem. Ligger felet i husets ventilationssystem är det styrelsens ansvar. 
Angående torktumlaren i bostadsrättsföreningens gemensamma tvättstuga är det i regel styrelsen som 
ansvarar för att åtgärda problemet. Detsamma gäller för entrédörren. 

I första hand är det alltid den som har ansvaret enligt stadgarna som ska stå för kostnaden för att 
reparera och åtgärda felet. Har det uppkommit en skada genom att någon varit vållande kan den 
skadelidande sedan vända sig gentemot den som orsakat skadan med ett ersättningskrav. 
Vid allvarligare skador, som exempelvis brand- eller vattenledningsskador, ansvarar 
bostadsrättshavaren endast om skadan orsakats av bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller 
försummelse. 

Parkering och förråd 

Parkeringen och förråd hanteras av HSB Stockholm.  
Föreningen har för närvarande totalt 258 p-platser. För förråd gäller speciella omständigheter - även 
här ber vi intressenter att kontakta HSB. 
För att hyra en parkeringsplats kontaktar du HSB. 
Det finns några olika varianter av parkeringsplatser: 
- P-platser på däck (dvs. utan tak) 
- P-platser i garaget, både med och utan bur 
- MC-parkering 

Så här kommer du i kontakt med HSB 

HSB kund och medlemsservice www.hsb.se  

010-442 11 00 

Måndag-onsdag: 08.00-16.30 

Torsdagar: 08.00-18.00 

Fredagar: 08.00-16.30 

HSB Växel: 

010-4421000 

Måndag-fredag: 08.00-16.30 

Tvätt från företag exempelvis byggstädning, restaurang hunddagis osv får ej förekomma 

Schabrak från hästar, hårt smutsade/väldigt håriga filtar/dynor från hundar/katter skall inte tvättas 
i föreningens maskiner pga allergener som tas med till tvättstugan samt att de riskerar att 
förorena nästkommandes tvätt med hår och dessutom riskerar att ha sönder maskinerna. 

 

Sophantering 

Information om sophanteringen i vår förening. 
Grovsopor och byggsopor hanteras helt av boende själva. Det finns inget rum kvar för grovsopor 
och ni får heller inte ställa grovsopor eller andra sopor än hushållssopor i soprummen vid varje 
port. 2 gånger per år beställer vi container för grovsopor för de boende som inte kan ombesörja 
att ta bort sina grovsopor själva. I dessa containers får inga byggsopor förekomma. 

Med grovsopor menas bl a emballage, möbler etc. Bildäck får heller inte slängas någonstans 
inom området. Farligt avfall som el artiklar eller sladdar osv , kemikalier i alla former (färgrester 
osv) 
Enklast för boende är att beställa så kallade "BigBag" för bortforsling av grovsopor om man inte 
kan vänta tills container är på plats. 
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Återvinningskärlen vid vändplanen:  

 
PLASTFÖRPACKNINGAR                                                                                                                
Hårda plastförpackningar:        
Exempel: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar. 
Mjuka plaster:                          
Exempel: Utfyllnad/skydd från emballage, plastpåsar 

METALLFÖRPACKNINGAR                                                                                                            
Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock och 
formar.                                                                                                                  
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. 
Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, 
stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar räknas som grovsopor och måste tas 
bort av boende själva.   

PAPPERSFÖRPACKNINGAR    
Exempel: sockerpåsar, pastapaket, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar, wellpapplådor. 
Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större. 
Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar (ej blanka), reklamblad och liknande läggs i 
behållaren för tidningar. 

GLASFÖRPACKNINGAR 
Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. 
Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag. 

Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och övriga produkter 
som inte är förpackningar lämnas som hushållssopor (eller som grov-avfall). Glödlampor och 
lysrör lämnas vanligen på kommunens återvinningscentraler, för mer information se www.el-
retur.se eller kontakta Nacka kommun.  

MJUKA PLASTFÖRPACKNINGAR 
Exempel: plastpåsar, refillpaket, tuber, chipspåse, frigolit, plastfolie och -film. 

Gör så här: Insamling av hårda och mjuka plastförpackningar finns i alla kommuner, men sker på 
två sätt. Det vanligaste är att plastförpackningarna samlas in tillsammans i samma behållare. Det 
förekommer också insamling i separata behållare, mjuka och hårda plastförpackningar var för sig. 
Vad som gäller i din kommun ser du på märkningen på insamlingsbehållarna. Ta av korkar och 
lock. Töm din påse med plastförpackningar behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta 
återvinningen. 

Obs! Plastsaker (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar räknas som grov- eller 
hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnar du till butiker. 

TIDNINGAR 
Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och 
skriv/ritpapper. 

Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren. 

Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Presentpapper. kartonger och liknande läggs i 
behållaren för pappersförpackningar. 

 



  
ELAVFALL 

Exempel: Datorer, Microvågsugn, Hårtork 
Gör så här: Placeras i soprummets elburar och plockas bort så mycket plast el dylikt innan.  

Skuru återvinningscentral Gamla Landsvägen 125, infart från Värmdövägen 
Öppettider: se Nacka kommuns hemsida för aktuell information  

Byggsopor måste lämnas till: Koviks avfallsanläggning, Lagnövägen 
Öppettider: se Nacka kommun/Värmdö kommuns hemsida för aktuell information  
Centralerna är stängda julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, 
påskafton, annandag påsk, midsommarafton och midsommardagen. 

Hyra gårdslokalen 
Nedan finner du information om vad som gäller om man vill hyra gårdslokalen. 

Boka gårdslokalen: 

Praktisk info kring Gårdslokalen 

Endast boende i Brf Skarpöhöjden får hyra gårdslokalen. Lokalen tillåter 45 personer - märk att denna 
gräns är baserad på brandregler, och överträdelse är således olagligt. 

Gårdslokalen hyrs ut via BRF Skarpöhöjdens styrelse - info@skarpohojden.se 
Boka lokalen via länken ovan, och kontakta sedan styrelsen för utlämning av nyckeln, samt 
depositionbetalning. Depositionen betalas kontant, och vid nyckelutlämning. 
Hyran för lokalen betalas via Swish. 
Swish-nummer för betalning av hyra: 123 258 80 93. 
Det är viktigt att ni skriver i fullständigt namn och telefonnummer när ni bokar så vi kan nå er om 
problem skulle uppstå. 
Kolla en extra gång så datumet ni bokat är borttaget ur listan, annars boka igen (har haft lite problem 
med att bokningar hoppar ur ibland). 

Regler för lokalen: Finns att hämta på Skarpöhöjdens hemsidan: www.skarpohojden.se 

 

Kostnader 

Helger 
Vid bokning av gårdslokalen på helger erläggs en summa av 1200 kr när man hämtar nyckeln, där en 
deposition om 700kr återbetalas efter avsyning av lokalen skett. Det kostar alltså 500 kr att hyra 
lokalen om man städat ordentligt. 

Vardagar 
Att hyra lokalen vardagar erläggs en summa av 800 kr där deposition om 500 kr återbetalas efter 
avsyning. Vardagar kostar lokalen 300 kronor att hyra. 

Kontakta oss 

Om du inte finner svar på hemsidan i något ärende, eller har något annat meddelande till HSB 
BRF Skarpöhöjden´s styrelse kan du alltid skicka ett mail till oss info@skarpohojden.se 

Var noga med att ditt mail innehåller följande information:  

• Ditt för- och efternamn 

• Din emailadress 

• Ditt telefonnummer 

• Husnummer 

• Lägenhetsnummer (fyra siffror) 

• Ämne 
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• Ditt meddelande/kommentar 

 

 

 


