Lofotenpärmen
Brf Lofoten

Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen LOFOTEN!
Vi hoppas att Du ska trivas tillsammans med oss och för att hjälpa Dig i olika frågor har vi
sammanställt denna pärm.
Styrelsen har valt att lägga upp Lofotenpärmen på föreningens hemsida, vilket innebär att den
kan hållas aktuell och uppdateras fortlöpande. Det står dig fritt att ladda ner och skriva ut
denna. Pärmen innehåller viktig information till Dig som bostadsrättshavare men ska även
hjälpa kommande bostadsrättshavare. Om du önskar få Lofotenpärmen i tryckt format
kontaktar du styrelsen.
Innehållet i pärmen har sammanställts/utarbetats av styrelsen för Brf Lofoten.
Det är styrelsens förhoppning att detta ska vara till nytta för samtliga boende.
Vi tar gärna emot synpunkter och förslag om innehållet i pärmen.
Husby den 1 september 2021
Styrelsen för Brf Lofoten
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Att bo i bostadsrätt
HSBs bostadsrättsförening Lofoten i Stockholm, Brf Lofoten, är en bostadsrättsförening inom
HSB Stockholm som bildades 1973. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening vars
huvudändamål är att upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Föreningen består av
8 bostadshus med totalt 353 lägenheter fördelade på Lofotengatan och Stavangergatan.
Lägenheterna varierar i storlek från ett till fyra rum. I föreningen finns ett lägenhetsdaghem på
Stavangergatan 54-62 samt ett fristående daghem på Lofotengatan 30. Föreningen har även några
lokaler som är uthyrda.
Vidare finns garage, gästlägenheter, cykelrum, tvättstugor m.m. Information om dessa lokaler
hittar du i Uppslagsdelen A-Ö.
Bostadsrätt – vad är det?
Boendeformen bostadsrätt innebär i korthet att du är medlem i en bostadsrättsförening som äger
fastigheten och därmed också lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Du har
köpt rätten att under en obegränsad tid nyttja en bostadslägenhet i fastigheten. En
bostadsrättsförening förvaltas av en styrelse (se nedan) men alla medlemmar är gemensamt
ansvariga för att boendet fungerar bra. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du
tillsammans med andra har möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt.

Vilka bestämmelser gäller
Lagar och förordningar
De grundläggande bestämmelserna om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter finns i
bostadsrättslagen (1991:614), bostadsrättsförordningen (1991:630) och lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar. En bostadsrättsförening är, enligt bostadsrättslagen, en ekonomisk
förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter för bostadsrätt.
Bostadsrättslagen, bostadsrättsförordningen och lagen om ekonomiska föreningar hittar du på
www.lagrummet.se som är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens
rättsinformation. Förutom ovan nämnda bestämmelser gäller en mängd andra lagar, förordningar
och myndighetsföreskrifter för föreningens verksamhet.
Stadgar
En bostadsrättsförening ska vara registrerad. För att bli registrerad krävs att föreningen antagit
stadgar. Stadgarna är föreningens bestämmelser. Här finns bestämmelser om bl.a. medlemskap i
föreningen, föreningsstämma, avgifter till föreningen och rättigheter och skyldigheter för
föreningen och dess medlemmar. Beslut att anta och ändra stadgarna fattas av
föreningsstämman.
Beslut om nya Stadgar togs på extra stämma 28/8 2017 samt på ordinarie stämma 28/11 2017.
Föreningens stadgar hittar du i den här pärmen under flik 2.
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Bostadsrättsföreningens organisation
Medlemmar

Valberedning

Föreningsstämma
Utses av HSB

Styrelse

Intern revisor

Extern revisor

Du är med och beslutar
Bostadsrätten är ett demokratiskt boende där alla hushåll har inflytande. Som medlem är du med
och beslutar vid föreningsstämman och kan på så sätt delta i föreningens verksamhet. Dina
synpunkter är viktiga och du kan när som helst lämna in förslag till styrelsen antingen per E-post
info@brflofoten.se eller per brev. Breven kan du lämna i styrelselokalens brevinkast vid
Lofotengatan 16. För att styrelsen ska kunna besvara förslagen måste skrivelsen innehålla namn
adress och lägenhetsnummer. Synpunkter och förslag som lämnas till styrelsen behandlas under
sekretess.
Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ kallas föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma hålls
enligt stadgarna i november. På stämman informeras medlemmarna om föregående års
räkenskaper och fastställer bokslut. Revisorerna avger sin berättelse och medlemmarna beslutar
i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare fattas beslut i frågor som medlemmarna tagit upp i
motioner eller särskilda frågor som styrelsen hänskjutit till stämman. Alla medlemmar har rätt att
vara med på stämman och en röst per lägenhet gäller. Medlem, som önskar få ett visst ärende
behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den
30 september. Extra stämma hålls vid behov. I föreningens stadgar kan du läsa mera om hur en
föreningsstämma går till.
Valberedning
Till valberedningen lämnar medlemmarna förslag på kommande (ny) styrelse före den
30 september. Aktuell valberedning finns på anslagstavlan i alla trapphus.
Styrelsen
Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter. Vilka som ingår i den aktuella styrelsen
framgår av anslag i varje port. Styrelsens ansvar regleras i bl.a. bostadsrättslagen, lagen om
ekonomiska föreningar och föreningens stadgar. Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess
firma samt förvaltar föreningens fastigheter och övriga tillgångar. Styrelseledamöterna väljer
sinsemellan på det konstituerande mötet vem som ska ha de olika posterna men ingen är anställd
av föreningen. Styrelsen har sina sammanträden i lokalen till vänster om porten Lofotengatan 16.
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Revisorer
Föreningen har en medlemsvald revisor och en suppleant samt en extern revisor utsedd av HSB.
Revisorerna granskar styrelsens arbete under året. Vilka som är revisorer framgår av anslag i
varje port.
Marken
Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar våra bostadshus med tillhörande utrymmen.
Föreningen hyr marken av kommunen (tomträtt). Husen vi bor i, omgivande grönområden och
lekplatser är vår gemensamma egendom som vi gemensamt ska vårda och bekosta underhåll för.
Månadsavgift (årsavgift enligt föreningens stadgar)
Den månadsavgift du betalar ska täcka de kostnader som bostadsrättsföreningen har för kapital
och drift samt framtida underhåll. I månadsavgiften ingår vatten, el och värme. Månadsavgiften
fastställs av styrelsen i samband med budgetarbetet. Avgiften kan dock förändras under året. Det
finns inget vinstintresse i föreningens ekonomi.

Värt att tänka på att du
 För din egen trivsel engagerar dig i ditt boende.
 Medverkar på föreningsstämman och komma med förslag till styrelsen.
 Att visa hänsyn till övriga boende och vara aktsam om vår gemensamma egendom.
 Tag del av och noga följer de bestämmelser som gäller för dig som bostadsrättshavare.

V armt välkommen till brf Lofoten
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Gårdsritning Stavangergatan 48 -78
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Gårdsritning Lofotengatan 2 - 28
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Adress- och telefonlista
Felanmälan & Medlemsservice
Har du frågor ska du i första hand kontakta HSB Servicecenter
(alla ärenden inklusive felanmälan)
telefon 010-442 11 00 på följande tider:
måndag – fredag kl. 08.00 – 16.00 torsdagar öppet till 18:00
(dag före röd dag kl. 08.00 – 13.00) eller E-post: SERVICE.STOCKHOLM@HSB.SE
Du kan även besöka HSB förvaltningskontor i Akalla, Finlandsgatan 10 i Akalla,
telefon 010-442 10 00 och begär Akallakontoret.
Kontoret har öppet för besök på följande tider:
Måndag och onsdag kl. 08.00 – 12.00
Tisdag och torsdag kl. 13.00 – 18.00.
Perioden 1 juli till 31 augusti är kontoret öppet på följande tider:
Måndag
kl. 08.00 – 12.00
Torsdag
kl. 13.00 – 18.00
Under helgdagar och klämdagar håller kontoret stängt.
Akuta fel under nätter och helger anmäls till HSB jouren.
Telefon till jouren är 08-695 00 00, Du uppger ditt namn, adress, lägenhetsnummer och vad
som är fel. Observera att jourutryckningar är mycket kostsamma och skall användas
endast när det är akuta problem som inte kan vänta till nästa vardag.
Vid hiss-stopp
ring Kone Hissar telefon 0771/50 00 00.
Tele2 / Comhem nås på tel: 90 222 mail: tele2-info@tele2.com
vid abonnemang ange: Gruppavtal AHN
AHN bredband, felanmälan görs till Bahnhof Kundtjänst och support Tel: 08 – 555 771 50
eller : kundservice@bahnhof.se
Vid akuta nödsituationer
brandalarm, behov av ambulans, anmälan om inbrott m.m – ringer du 112.
Styrelsen för Brf Lofoten
Nås på Mail: info@brflofoten.se . Brev till styrelsen läggs i brevlådan styrelserummet till
vänster om porten Lofotengatan 16.
Onsdagsjouren
Varje helgfri onsdag mellan klockan 19.30 - 20.00 är det öppet i styrelselokalen
Lofotengatan 16. Då träffas Representant för styrelsen
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Uppslagsdel A-Ö
Denna uppslagsdel innehåller kortfattad information om vanligt förekommande boendefrågor.
Vissa frågor kräver mera detaljerade anvisningar. Dessa anvisningar finns samlade under flik
4. Om du saknar några svar eller anser att en fråga bör behandlas mera utförligt, kontakta
gärna någon i styrelsen.
Andrahandsupplåtelse
För att hyra ut din bostadsrätt i andra hand krävs tillstånd av styrelsen. Se vidare flik 4,
Andrahandsuthyrning/inneboende.
Balkong
Tänk på den som bor under när du vattnar blommor eller städar balkongen. Blomlådor ska av
säkerhetsskäl sitta på insidan av balkongräcket. Föreningen svarar för målning av
balkongsidor samt golv. Husväggen får inte förändras avseende färg, struktur eller annan
åverkan, t.ex. uppsättning av lampor. Kyl- frys eller infravärme får inte installeras på
balkongen då detta kan förhindra utrymningsvägar och utgöra en brandrisk . För
uppsättning av parabolantenn, se regler om detta under flik 4.
För inglasning av balkong krävs bygglov. Föreningen har bygglov för inglasning av balkong
men för att din balkonginglasning ska omfattas av detta bygglov krävs att du, i samband med
att du glasar in din balkong, tecknar ett avtal med föreningen med hänvisning till föreningens
bygglov. Kontakta HSB Akallakontoret för information.
Om du vill sätta upp en markis ska du också kontakta HSB Akallakontoret.
Barnvagnsrum
Barnvagnsrum finns på Lofotengatan 2, 6, 10, 12, 14, 16, 24, 26 och 28 samt på
Stavangergatan 48, 50, 52, 56, 60, 66 och 76.
Bastu
Bastu finns på Lofotengatan 12. Bokning av bastun görs av bostadrättshavaren som också är
ansvarig för lokalen vid användningen av denna. Bokning sker på aviserat schema i
bastulokalen. Nyckeln fås mot deposition på onsdagsjouren. Var och en städar efter sig.
Bomnyckel
Original lägenhetsnyckel passar till bommen på Lofotengatan 8-10. Stavangergatan 68-70.
Brandskydd
Det är förbjudet att förvara brännbart material, t.ex. dörrmattor, barnvagnar, kartonger,
tidningar m.m. i trapphusen. För brandfarliga varor gäller särskilda bestämmelser. Se flik 4,
Brandskydd i föreningens trapphus och Brandfarliga varor.
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Cykelrum
Cykelrum finns på Lofotengatan 6, 8, 20 och 22 samt Stavangergatan 50, 54, 64, 72 och 76.
Cyklar får inte parkeras i porthusen eller i barnvagnsförråden. Gallerförsedda rum finns på
Lofotengatan 6 och Stavangergatan 50. Nyckel till dessa rum kan kvitteras ut mot
depositionsavgift på onsdagsjouren.
Felanmälan
Felanmälan görs till HSB Stockholm, Servicegruppen, se telefonlistan. Journummer finns om
något katastrofalt inträffar som inte kan vänta till nästa dag.
Föreningsstämma
Se Att bo i bostadsrätt.
Försäkringar
Föreningen har en fastighetsförsäkring. Föreningen har också tecknat en bostadsrättstilläggsförsäkring genom Folksam Försäkring AB som gäller för alla bostadsrättshavare. Se vidare
flik 5, Försäkringar. Hemförsäkring svarar du själv för.
Förråd
Till varje lägenhet finns tillhörande förråd som är belägna i hus med källare, se flik 5,
Lägenhetsinformation. Extra förråd finns att hyra, kontakta HSB Akallakontoret. Föreningen
svarar för underhåll och reparationer av källarförråd.
Garage
Föreningen har garage på Stavangergatan 71-73. Det finns öppna platser och burar.
HSB Akallakontoret sköter uthyrningen av parkeringsplatserna.
Det finns även garageplatser för medlemmarnas gäster, tagg för att komma in i garaget kan
hämtas mot deposition på HSB:s Akallakontor, avgift betalas i P-automat i garaget.
Det går även att hyra plats för max 14 dagar via onsdagsjouren.
Grillning
Grillplatser finns på respektive gård. Grillning ska ske under säkra och ordnade förhållanden.
Grillen är avsedd endast för grillkol/briketter, inte för eldning av trä eller annat
avfallsmaterial. Var och en ansvarar för att städa bort grillkol, papperstallrikar, bestick,
matrester etc. efter sig. All grillning på balkongen är absolut förbjuden.
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Grovsoprum
Föreningen saknar grovsoprum.
Se vidare under flik 4 sophantering
Grovtvättstuga
Grovtvättstugor finns på Lofotengatan 8 och Stavangergatan 72. För bokning, se Tvättstugor.
Gästlägenhet
Har du gäster som behöver sova över har föreningen tre gästlägenheter som du kan hyra.
Lägenheterna finns på Lofotengatan 14 och 26 De är alla utrustade med kök, WC och dusch.
Rummen bokas och depositionsavgift samt hyra betalas via onsdagsjouren. Bokningar får
endast göras av bostadsrättshavaren som också står som ansvarig. (öppnas efter 2023-06-01)
Hemsida
Vår förening har också en hemsida www.brflofoten.se med bra och nyttig information. Där
kan du även ladda hem flertalet dokument rörande boendet.
HSB Akallakontoret
Föreningen köper administrativ förvaltning av HSB Förvaltning och ekonomisk förvaltning
av HSB Ekonomi. HSB har genom avtal med föreningen åtagit sig att upprätthålla ett
bemannat lokalkontor för att möjliggöra besök för medlemmar och styrelse. Kontoret - HSB
Akallakontoret - finns på Finlandsgatan 10. Till HSB Akallakontoret vänder du dig med
frågor angående månadsavgiften, hyra av garageplats, nycklar, låsbrickor, i samband med
överlåtelse och/eller pantsättning av lägenheten samt med övriga frågor angående ditt boende.
För kontorets öppettider, se telefonlistan.
HSB Medlemsinformation
HSB Riksförbund utger ett antal broschyrer med medlemsinformation. Broschyren Vem ska
underhålla bostadsrätten? finns under flik 3. Låne-ex av Bra att veta för dig som bor i en
HSB bostadsrättsförening och Vattenskador En vägledning för dig som drabbats finns i
styrelselokalen (onsdagsjouren).
Husdjur
Att ha husdjur inom föreningen medför vissa förpliktelser. Husdjur ska ha sådan tillsyn att de
inte går in på grannens balkong eller in i lägenheten och inte förorenar i sandlådan eller på
annan plats inom föreningens område. Det är förbjudet att rasta hundar eller andra husdjur
inom föreningens område. Hundar ska hållas kopplade inom föreningens område. Med
undantag för ledarhund får djur inte tas med i föreningens gemensamma lokaler såsom bastu,
tvättstuga och gästlägenheter. Låt inte djuren störa dina grannar!
Jour
Vid akuta fel som inte kan vänta till nästa dag finns ett journummer du kan ringa.
Se telefonlistan. Får endast användas i nödfall.
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Kabel-TV/Bredband
Föreningen är delägare i Akalla Husby Nätort, vilka svarar för distributionen av kabel-TV &
bredband till föreningen, se http://www.ahn.se.
Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Tele2 / Comhem AB som ger dig ett Digitalt
grundutbud av 8 kanaler, fri digitalbox (behövs för att se digitala TV-program), programkort
samt Medium 8 Favoriter. Du står själv för avtalet med Tele2 / Comhem AB och har
dessutom, på egen bekostnad, möjlighet att utöka ditt abonnemang. Kontakta Com Hem tel.
90222 eller via webben tele2-info@tele2.com ange gruppavtal AHN
För bredband har föreningen låtit installera ett fiberuttag i varje lägenhet. Leverans av
bredbandstjänster ombesörjs av Bahnhof AB. Kontakta Bahnhof tel. 010-510 00 00 eller via
webben www. Bahnhof.se
Motorfordon
Med undantag för i och urlastning (max 10 min) får bilkörning inom området inte ske. Det är
förbjudet att parkera, reparera, byta däck och tvätta/dammsuga bilen inom föreningens
område. Detta gäller även för moped och motorcykel. Se även under rubriken Parkering
nedan.
Mopeder och motorcyklar får inte ställas i barnvagns- eller cykelrum. De får heller inte ställas
i cykelställ på gårdarna. Motorcykelrum finns i garaget och hyrs genom HSB Akallakontoret.
Nycklar
Vid förlust eller vid behov av extra nyckel eller tag/bricka/klack – kontakta HSB
Akallakontoret Finlandsgatan 10, 164 74 Kista.
Ohyra
Se Skadedjur
Onsdagsjour
Varje helgfri onsdag kl. 19.30 - 20.00 är det öppet i styrelselokalen på Lofotengatan 16. Här
kan du bland annat boka och betala hyran för gästlägenheterna (from. 2023-06-01) och
korttidshyra plats i gästgaraget. Nycklar till bastu och gallerförsedda cykelrum kan fås mot en
deposition. Representant från Brf Lofotens styrelse finns på plats för att svara på frågor mm.
Från föreningens medlemmar
Parabolantenn
Se flik 4, Regler för uppsättning av parabolantenn.
Parkering
Parkering är förbjuden inom området. Personer med handikapptillstånd kan stå på
kommunens gator men alltså inte inom området som räknas som privat mark. Undantagsvis
får parkering ske under max 10 minuter för i- och urlastning av skrymmande saker men
gångbanan får då inte blockeras, tänk på att utryckningsfordon måste kunna komma fram.
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Det är även förbjudet att parkera sin bil framför bommarna. Tänk på att utryckningsfordon
måste kunna komma in på gården!
Föreningen har avtal med Aimopark som kontinuerligt kontrollerar området. Felparkerade
bilar inom föreningens område anmäls till Aimopark telefon: 0771/969000.
Pensionärsklubben
Husby/Lofoten Seniorklubb är en "klubb" för alla pensionerade/sjukpensionerade medlemmar
inom Brf Lofoten samt Brf Vikingen. För mer information se anslag i respektive port eller
kontakta seniorklubbens styrelse.
Portkoder
Samtliga portar och källarutrymmen hålls låsta. För att komma in i portarna dagtid (06.00 –
21.00) används portkod eller nyckelklack. Övrig tid används nyckelklack. Se vidare styrelsens
information om portkoder. Om du tappar bort portnyckel eller klackar/taggar bör du
omgående kontakta HSB Akallakontoret telefon 010/442 10 00.
Skadedjur
Föreningen har tecknat avtal om bekämpning av skadedjur och ohyra med Anticimex. Vid
upptäckt av skadedjur eller ohyra ska du kontakta HSB Akallakontoret samt själv kontakta
Anticimex, se telefonlistan.
Skador
Föreningens utgifter för skadegörelse berör dig som bostadsrättshavare eftersom de kan
resultera i höjd månadsavgift. Exempel på sådana skador är åverkan på fastigheter, klotter,
förstörda gräsmattor, sönderslagna rutor och lampor. Varje skada som uppmärksammas måste
omedelbart anmälas till HSB Servicecenter, se telefonlistan.
Sopsortering
Sopsortering innebär att du sorterar och slår in soporna innan du slänger dem. Varje
våningsplan har ett sopnedkast för hushållssopor. Soporna förs bort via rörsytem och kan
därför inte återfås. Observera att större förpackningar, t.ex. pizzakartonger, ska skäras sönder
innan de kastas i sopnedkastet. Se vidare under flik 4 sophantering
Stadgar
Föreningens stadgar finns under flik 2.
Styrelsen Brf Lofoten
Beskrivning av styrelsen finns under flik 1, Att bo i bostadsrätt.
Trappstädning
Trappstädningen sköts på entreprenad. Namnet på aktuell städfirma/entreprenad finns på
anslagstavlan i respektive trapphus.
Trapphus
Trapphusen ska hållas fria från föremål enligt gällande bestämmelser. Trapphusen är en
utrymningsväg vid akut fara. Se vidare flik 4, Brandskydd i föreningens trapphus.
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Trädgårdar/Gårdar
Vårt gemensamma grönområde som tillhör föreningen sköts på entreprenad som omfattar
även sandning och snöröjning.
Tvättstugor
Tvättstugor finns på Lofotengatan 8 och 26 samt på Stavangergatan 52, 58 och 74.
Grovtvättstugor finns på Lofotengatan 8 och Stavangergatan 72. Följande tider gäller må – sö
07.00 – 22.00 fördelat på fyra pass. Tvättmaskinerna stängs av kl. 22.00. Elen stängs av kl.
23.00. Efter avslutad tvättid ansvarar du för städningen efter dig.
Bokning av tvättstugorna sker enligt följande:
Lofotengatan 8, 26 – bokning görs på elektronisk bokningstavla. med bokningstagg
Tvättstugan är låst och endast den som bokat passet har tillgång till tvättstugan.
Stavangergatan 52 och 58 – bokning görs med bokningscylinder på bokningstavla.
Stavangergatan 72 (grovtvätt) och 74 (fintvätt) – bokning görs med nyckelbricka på
elektronisk bokningstavla i tvättstugan Stavangergatan 74. Tvättstugan är låst och endast den
som bokat passet har tillgång till tvättstugan.
Tvättid som inte tagits i bruk inom 30 minuter anses som förverkad och fri för annan
användare. Torkskåp och torktumlare får användas i 30 minuter efter avslutad tvättid.
Vid kvarglömd tvätt i elektroniskt bokad tvättstuga.
 Om tvättstugan är ledig boka nytt pass.
 Om tvätt-passet är bokat vänta tills den som bokat passet kommer och öppnar
 Om du ringer HSB jour eller felanmälan för att bli insläppt,
kommer DU själv att få stå för kostnaden för utryckningen.
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Underhåll
Inre underhåll
Dina rättigheter och skyldigheter när det gäller omfattningen av underhålls- och
reparationsansvar för lägenheten finns angivna i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. I
korthet innebär bestämmelserna att du är själv ansvarig för underhåll och reparationer som
behöver göras i lägenheten och står också för kostnaderna. Föreningen svarar dock för
underhåll och reparation av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten om föreningen
försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller
ventilationskanaler och kablar för bredband och TV. I den mån ledningarna behöver målas
svarar du för det.
En vägledning för underhållsansvar finns i HSBs medlemsinformation: Vem ska underhålla
bostadsrätten.
Vid renovering / ombyggnad av lägenheten krävs godkännande av styrelsen.
Se flik 4, Ändring i och renovering av lägenhet.
Varje lägenhet har en fond för inre underhåll. Fondens storlek återfinns på avin för
månadsavgiften.
Av hänsyn till dig och dina grannar får reparationer endast ske på följande tider:
måndag – torsdag
kl. 08.00 – 20.00
fredag
kl. 08.00 – 18.00
lördag – söndag
kl. 10.00 – 18.00
Yttre underhåll
Varje år görs en fastighetsbesiktning som ligger till grund för den underhållsplan som
styrelsen ansvarar för. Underhållsplanen specificerar när i tiden olika arbeten ska utföras, t.ex.
fasad- och takarbeten, renovering av tvättstugor etc. Underhållsplanen är långsiktig och
sträcker sig över en 20-årsperiod.
Föreningen har tecknat avtal med HSB Fastighetsservice avseende teknisk förvaltning av
föreningens fastigheter och med HSB Mark & trädgård för skötsel av mark.
Valberedning
Se under flik 1, Att bo i bostadsrätt
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Vattenskada/vattenledningsskada
Om du upptäcker att en vattenskada/vattenledningsskada inträffat ska du omgående
1. Försöka begränsa skadan så gott du kan, genom att t.ex. stänga av vattnet om det är en
vattenledning som läcker.
2. Kontakta HSB Servicecenter.
3. Om Servicecenter är stängt och åtgärder inte kan vänta till nästa dag ska du ringa
jouren. Använd dock detta nummer endast i nödfall eftersom en jourutryckning är
mycket dyr.
4. Fastighetsskötare/förvaltare kontaktar dig senast nästkommande vardag för en första
skadebesiktning. Ansvar för att åtgärda skadorna och kostnaderna för dessa kan, när
det gäller vatten- och vattenledningsskador, vara delade mellan bostadsrättshavaren
och föreningen. Likaså kan skadorna ersättas/åtgärdas genom olika försäkringar. HSBs
förvaltare är din kontakt i dessa ärenden och informerar dig om vad som gäller.
5. HSB förvaltning anmäler försäkringsskador gentemot Folksam försäkringsbolag
(fastighetsförsäkring och bostadsrättstilläggsförsäkring) men du måste själv kontakta
ditt hemförsäkringsbolag.
Webbsida
Se Hemsida.
Ventilation
Föreningen har underhålls- och reparationsansvar för ventilationskanaler som föreningen
försett lägenheten med. För att förbättra ventilationen i lägenheterna har föreningen bl.a. låtit
installera nya köksfläktar. Dessa fläktar är föreningens egendom. Om du vill byta köksfläkt
krävs godkännande av styrelsen, därefter ska du därför kontakta HSB Akallakontoret för att
återlämna den köksfläkt som föreningen låtit installera. All installation av anordning som
påverkar husets ventilation kräver tillstånd av styrelsen enligt föreningens stadgar.
VVS artiklar
Efter stambytet får Du EJ själv låta byta armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke
m.m.). Vid byte av armaturer/kranar ska du kontakta HSB Akallakontoret för information.
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Ordnings- och trivselregler
Av bostadsrättslagen, föreningens stadgar m.fl. bestämmelser framgår bostadsrättshavarens
rättigheter och skyldigheter. Styrelsen har därutöver beslutat om nedanstående ordnings- och
trivselregler som bygger på ovanstående bestämmelser.
Alla, bostadsrättshavaren och dennes familj samt eventuella inneboende och gäster, ska
- Vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom.
- Iaktta sparsamhet med vatten och el.

Det är inte tillåtet att:
-

-

Använda lägenheten eller annat föreningsutrymme för annat än avsett ändamål eller på
sätt som kan vara störande för kringboende.
Förvara föremål, till exempel dörrmattor, barnvagnar, kartonger, tidningar, möbler
m.m. i trapphusen. Tänk på brandfaran!
Lämna portar eller dörrar öppna. Var restriktiv med utlämnande av portkod om det är
någon du inte känner!
Lägga oinslagna sopor och dylikt i sopnedkastet.
Lämna byggavfall, färg, kemikalier, spisar, kylskåp, möbler m.m. i trapphus, källare
eller på gården. Detta skall lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.
Piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkong utan
endast ske på anvisad plats utanför garaget Stavangergatan 71 - 73.
Mata fåglar från balkongen eller lägga mat eller matrester på fönsterbleck eller på
marken då detta drar till sig skadedjur, t.ex. råttor.
Rasta hundar eller andra husdjur inom föreningens område. Hundar ska hållas
kopplade.
Att använda balkongen som förråd för kartonger m.m, detta främst beroende på
brandrisk.
Att grilla på balkongen. Använd i stället de grillplatser som finns på våra gårdar!
Parkera på föreningens mark med undantag för i/urlastning under max. 10 minuter.
Reparation, byte av däck och tvättning av fordon får EJ ske på föreningens mark.
Ställa cyklar, mopeder och motorcyklar i portar eller källare. Undantag cyklar som får
ställas i eget förråd eller på anvisad plats.
Tillstånd av styrelsen krävs för att:
Utföra reparationer eller ombyggnationer i lägenheten.
Hyra ut din lägenhet i andra hand.
Installera anordning som påverkar husets ventilation.

För fördjupad information om dessa ordnings- och trivselregler, se ovan nämnda
bestämmelser samt Uppslagsdel A – Ö och Styrelsen informerar.
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Gästlägenheter (öppnas 1/6 2023)
Har du gäster som behöver sova över har
föreningen tre gästlägenheter som du kan hyra.
Lägenheterna finns på Lofotengatan 14 och 26.
Lägenheterna omfattar ett rum och kök med
toalett och dusch.
I lägenheten finns bl.a. TV, matbord med fyra
stolar samt fyra bäddar. Köket är fullt utrustat
med köksutrustning för fyra personer, spis,
mikrovågsugn, kylskåp med frysfack, te och
kaffekokare. Varje lägenhet är avsedd att hysa
endast fyra personer. Husdjur är inte tillåtna.
Bokning av lägenhet får endast göras av bostadsrättshavaren
som också står som ansvarig för att ordningsreglerna följs.
Bokning av lägenhet sker i styrelsens lokal, Lofotengatan 16,
på onsdagsjouren. Nyckel till lägenheten lämnas ut på
onsdagsjouren närmast föregående hyresperiods början.
Då efterfrågan på gästlägenheter är stor under
månaderna juni — augusti samt jul- och påskhelg får
lägenhet bokas under maximalt en vecka åt gången.
I mån av plats får tiden förlängas. Under övriga tider
får lägenhet bokas under högst 2 veckor. I mån av
plats får tiden förlängas.
Hyran är fn. (1/9 2021) 300 kr/natt för lägenheterna
Därutöver tillkommer en depositionsavgift om 500
kronor/lägenhet och hyrestillfälle.
Betalning sker enligt följande: Depositionsavgiften betalas kontant vid bokning och betalas
tillbaka till bostadsrättshavaren på onsdagsjouren närmast efter hyresperiodens slut.
Depositionsavgiften kan dock förverkas om ordningsreglerna inte följs eller för täckande av
kostnader för skador på eller förlust av föreningens egendom. Hyresavgiften betalas på
onsdagsjouren samtidigt som nyckel kvitteras ut.
Incheckning, utcheckning och återlämnande av nyckel
 Incheckning sker tidigast kl. 14.00 tillträdesdagen.
 Utcheckning sker senast kl. 12.00 utträdesdagen.
Bostadsrättshavaren/hyresgästen får under endast beträda lägenheten. under hyresperioden.
Nyckel återlämnas i styrelselokalens brevlåda senast kl. 13.00 utträdesdagen.
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Regler för Gästlägenhet
Hyrestiden är max 7 dygn
Avboknings- och ändringsregler
Vid avbokning senast 14 dagar före tillträde - ingen avgift. Vid avbokning därefter tas avgift
ut med 500 kr. Ändring av dagar kan göras i mån av plats, i övrigt gäller avbokningsreglerna.
Ansvar och försäkringsskydd
Föreningen ansvarar inte för eventuella skador på eller stölder av boendes egendom. Egen
hemförsäkring bör kontrolleras i dessa fall. För skador som uppkommit på föreningens
egendom eller egendom som försvunnit från lägenheten under hyresperioden kan föreningen
komma att kräva ersättning från bostadsrättshavaren.
Ordningsregler för nyttjande av gästlägenhet
 Hänsyn ska visas till boende på gården.
 Inga störande ljud får förekomma efter kl. 22.00 vare sig i eller utanför lägenheten.
 Lägenheten är avsedd att hysa max 4 personer.
 Rökning är förbjuden i lägenheten.
 Husdjur är inte tillåtna.
 Kommersiell verksamhet får inte förekomma.
 Vid hyresperiodens slut ska lokalen vara städad, golven avtorkade, samtliga
sop/papperskorgar tömda, köksutrustning diskad och inställd i därför avsett skåp, spis/
mikrovågsugn rengjorda, kylskåp/frysfack tömda och toalett och handfat/dusch
rengjorda.
 Nyckel återlämnas i styrelsens brevlåda bredvid porten Lofotengatan 16 senast kl.
13.00 utträdesdagen, om ej annat överenskommits. Skador rapporteras omgående till
föreningen i styrelsens brevlåda, Lofotengatan 16.
 Borttappad/stulen nyckel ska omgående anmälas till styrelsen. Polisanmälan ska
bifogas.
 Om P-plats hyrts ska P-tillståndet läggas väl synligt i framrutan på bilen. Lämna inga
värdesaker i bilen! (glöm ej skriva till bilens regnr på P-tillståndet)
 Föreningen ansvarar inte för eventuella skador på eller stölder av boendes egendom.
Egen hemförsäkring bör kontrolleras.
 Bostadsrättshavaren/hyresgästen får under INGA omständigheter beträda lägenheten
annat än under hyresperioden.
Vid överträdelse av dessa regler kommer depositionsavgiften att vara förverkad. För
skador som uppkommit på föreningens egendom eller egendom som försvunnit från
lägenheten under hyresperioden kan föreningen komma att kräva ersättning från
bostadsrättshavaren.
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Andrahandsuthyrning/inneboende
Att hyra ut i andra hand
Du har rätt att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand, men du måste först ha styrelsens
samtycke till uthyrningen. Detta gäller även om du lånar ut din lägenhet utan att ta ut någon
hyra. Att hyra eller att låna ut i andra hand innebär att du upplåter din lägenhet till någon
annan som har rätt att självständigt nyttja lägenheten. Även om något rum hålls låst för
andrahandshyresgästen anses som andrahandsupplåtelse.
Att hyra ut ett rum/Inneboende
Om du bara ska upplåta en del av din lägenhet, t.ex. ett rum till en inneboende, behöver du
inte fråga styrelsen om lov. Så länge det inte innebär problem för föreningen eller någon
annan medlem i föreningen är det tillåtet att ha en inneboende. Detta gäller så länge den
inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.
Hur gör jag om jag vill hyra ut i andra hand?
Fyll i HSB:s blankett ”Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning” som finns att hämta på
föreningens hemsida
Ansökan skickas till HSB:s förvaltningskontor, Finlandsgatan 10, 164 74 Kista eller lämnas i
styrelsens brevlåda på Lofotengatan 16.
Vilka regler gäller?
Du får hyra ut din lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen
inte går med på din begäran kan du söka tillstånd hos hyresnämnden. Tillstånd kan lämnas om
du har rimliga skäl och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke till
uthyrningen (7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen (1991:614)).”skäl” kan t.ex. vara att du ska
arbeta eller studera på annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du
vill prov-bo med din partner.
Avgift vid andrahandsuthyrning
I enlighet med de nya stadgarna kommer den som hyr ut sin lägenhet att debiteras en extra
avgift på 10% av prisbasbeloppet/per år vid andrahandsuthyrning
Om du hyr ut lägenheten utan styrelsens samtycke (eller hyresnämndens tillstånd) riskerar du
att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.
Tänk på….
Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär en risk. Du blir hyresvärd till din hyresgäst.
Skriv kontrakt mellan dig och din hyresgäst! Kontrakt kan beställas från HSB Akallakontoret.
Du har fortfarande det yttersta ansvaret för lägenheten och svarar för att avgiften betalas till
föreningen. Du kan mista din nyttjanderätt till lägenheten om den du hyr eller lånar ut till
missköter sig genom att störa grannarna eller vanvårda lägenheten. Motsvarande gäller om din
inneboende ej sköter sig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka regler som gäller vid
andrahandsuthyrning.
Om hyrestiden förväntas vara längre än två år i följd bör du teckna ett särskilt avtal med din
hyresgäst där hyresgästen avsäger sig besittningsrätt till lägenheten. Detta för att undvika att
hyresgästen har rätt att bo kvar när du vill flytta tillbaka. Blankett finns på hyresnämndens
hemsida: www.hyresnamnden.se.
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Brandfarliga varor i flerbostadshus
Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och
förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd,
bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De
flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske,
styrs av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MBS, och tidigare
Sprängämnesinspektionen.
För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver
hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inte inräknat), mer
än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen krävs tillstånd från byggnadsnämnden i
kommunen. Lämpligaste stället att förvara exempelvis gasflaskor är ute på balkongen (ej
inglasad). För att skydda behållarna från väder och vind är det bra om de i så fall förvaras i ett
skåp. Nedan presenteras en sammanställning över MBS:s regler och rekommendationer om
förvaring av brandfarlig vara i flerbostadshus.
Förvaring av brandfarliga varor
Trapphus:
Varje lägenhet:

Ingen förvaring får ske.
Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig
vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i
behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp
så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas
den som en del av lägenheten.
Garage:
Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas. Brandfarlig
vätska i lös behållare, förutsatt att den är oåtkomlig för obehöriga.
Källarförråd
Ingen förvaring får ske.
Cykelrum
Ingen förvaring får ske.
barnvagnsrum:
Ingen förvaring får ske.
Källa: MSB 0090-09-Mars 2011
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Brandskydd i föreningens trapphus
Styrelsen vill uppmärksamma alla boende på
att det är förbjudet att förvara brännbart
material, t.ex. dörrmattor, barnvagnar,
kartonger, tidningar, möbler och
byggmaterial i trapphus, oavsett var det
placeras.
För att inte hindra eller försvåra en
utrymning eller en städning får heller inget
annat förvaras där. Undantagsvis får
rullatorer förvaras där förutsatt att de då inte
hindrar utrymning av fastigheten.

Varför är brandskydd i trapphus så viktigt?
Trapphusen är en livsviktig utrymningsväg. En brand som fått fäste kan utvecklas snabbt med
stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt
med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle en utrymning behöva ske är de boende
då hänvisade till fönster och balkonger. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart
material och från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning.
För barnvagnar och cyklar finns särskilda förvaringsrum inom föreningens lokaler och
tidningar, kartonger och annat brännbart material lämnas på någon av kommunens
återvinningsstationer eller FTIs åvs på vändplanen Stavangergatan 73.
Vilka regler gäller?
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det ägaren till en byggnad (i vårt fall
föreningen) eller den som nyttjar den (i vårt fall bostadsrättshavaren) som ansvarar för
brandskyddet i byggnaden. Ansvaret innebär bl.a. att, i skälig omfattning, vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Detta innebär t.ex. att upprätthålla fungerande utrymningsvägar. Lagen uttrycker inte hur
ansvaret för brandskyddet ska fördelas mellan föreningen och bostadsrättshavaren men
normalt sett svarar föreningen för de gemensamma utrymmena och ska se till att byggnaden
som helhet har ett bra brandskydd medan bostadsrättshavaren ansvarar för brandskyddet i den
egna lägenheten samt för sin beskärda del av de gemensamma utrymmena, exempelvis genom
att inte förvara brännbart material i trapphusen.
Åtgärder för att förbättra brandskyddet
Genomgång av trapphus sker kontinuerligt. Om brännbart material eller hinder av
utrymningsvägar påträffas vid sådan översyn och rättelse inte sker efter påpekanden kommer
föremålen att transporteras till därför avsett utrymme. Kostnaderna för bortforsling kan
komma att debiteras den som ställt föremålen där. Kontakta gärna styrelsen om du har frågor
eller upptäcker brandfarliga föremål eller hinder i trapphusen!
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Ändring i och renovering av lägenhet
Styrelsens godkännande
Om Du vill göra ändringar i din lägenhet måste du först ha styrelsens tillstånd.
Ändringar som berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som
påverkar befintliga ledningar för värme, ventilation, vatten eller avlopp får ej göras.
Bestämmelsen om kravet på tillstånd av styrelsen finns i 37 § föreningens stadgar eller
föreningens ordningsregler. Enligt bestämmelserna får styrelsen inte vägra att medge tillstånd
om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
Hur gör jag om jag vill göra en väsentlig ändring i lägenheten?
Fyll i HSB Stockholms blankett ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet” som finns på
HSB:s hemsida www.hsb.se och skicka den med eventuella bilagor till HSB Finlandsgatan
10, 164 74 Kista eller lämna den i styrelsens brevlåda på Lofotengatan 16. Om Du är osäker
på om de ändringar Du vill göra kräver styrelsens tillstånd eller inte bör Du kontakta HSB
Akallakontoret för råd, telefonnummer 010/442 10 00 .
Viktigt att veta








Icke bärande innerväggar och stuckatur är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa
får du ändra, så länge ändringen inte innebär en väsentlig ändring enligt ovan.
Renovering/ändring av våtrum får efter stambytet ej ske. Kontakta styrelsen för mer
information.
Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.
Vill Du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det
ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.
Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad
och godkänd person. Även i detta fall krävs styrelsens tillstånd.
Du får inte sätta igen befintlig ventilation, ej heller ändra till annan typ av ventilation
utan tillstånd av styrelsen.
Du ansvarar för att Ditt byggavfall forslas bort. Det får inte belamra gemensamma
utrymmen, som trapphus, källargångar eller gård.
Tänk på att inte störa Dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna (ange
namn och lägenhetsnummer) i din egen portuppgång samt angränsande portar innan
Du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.

Källa: Regler för ändring i lägenhet, HSB Stockholm nr 2:08.
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Regler för uppsättning av parabolantenn
Inom föreningen finns uppkoppling till internet och ett stort utbud av TV-kanaler genom
Tele2 / Com Hem AB. Därutöver kan det dock finnas behov och intresse av att ha tillgång till
information via parabolantenn.
När det gäller uppsättning av parabolantenner måste bl.a. följande beaktas:
 En parabolantenn, som är felaktigt monterad, kan lossna och falla ner och därigenom
orsaka mycket svåra skador på människor och fastigheter.
 Fastighetsägaren, d.v.s. föreningen är, enligt lag, ansvarig för föremål som faller ner
från fastigheten och skadar människor eller egendom.
 Balkongdörren fungerar som alternativ utryckningsväg, en parabolantenn får inte
hindra räddningspersonal att komma in.
 Fastighetens fasader och fönsterbleck är föreningens gemensamma egendom. En
enskild bostadsrättshavare har inte rätt att, utan styrelsens tillstånd, montera vare sig
en parabolantenn eller något annat på dessa ytor.
 Föreningens styrelse ska tillvarata samtliga boendes intresse att fastigheterna bevaras i
gott skick och inte tar skada av t.ex. montering av parabolantenner.
För att tillgodose bostadsrättshavarnas rätt till information och samtidigt förebygga olyckor
och skador orsakade av uppsatta parabolantenner, meddelar styrelsen följande regler för
uppsättning och montering av parabolantenner.
Regler för uppsättning och montering









Endast parabolantenn som inte kräver bygglov får installeras.
Parabolantennen får endast sättas upp inom balkongutrymmet. Ingen del av antennen
får sticka ut över räcket, kablar får inte hänga eller ledas utanför räcket.
Parabolantennen monteras exempelvis med teleskopfäste mellan balkongens golv och
tak, eller med ett fristående fundament på balkonggolvet.
Parabolantennen får inte monteras på fasad eller på fönsterbleck. Bultar för att
montera parabolen får inte fästas i fasaden, i balkongens betong, räcke eller i
fönsterkarm. Med fasad menas också väggarna/taket på balkongen.
Parabolantennen ska vara fackmannamässigt monterad.
Parabolantennen får inte utgöra fara för människor eller egendom.
Bostadsrättshavaren svarar för tillsyn och underhåll av antennen och kommer av
föreningen att hållas ansvarig för alla eventuella person- eller sakskador orsakade av
antennen.
Parabolantennen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom
fastigheten.
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Regler för uppsättning av parabolantenn fortsättning.
Ansvarsförsäkring
Bostadsrättshavaren bör ha en gällande ansvarsförsäkring som täcker eventuella person- och
sakskador förorsakade av bostadsrättshavarens parabolantenn. Om föreningen blir
skadeståndsskyldig gentemot tredje man för skada som orsakats av parabolantenn kan
föreningen kräva bostadsrättshavaren på motsvarande belopp som föreningen betalat till tredje
man.
Försäljning eller överlåtelse av lägenheten
Om köparen inte vill överta parabolantennen måste bostadsrättshavaren montera ner antennen
och låta åtgärda eventuella skador på fastigheten som monteringen orsakat. Föreningen ska
ges möjlighet att besiktiga återställandet innan avflyttning sker. Kostnader för återställande
och besiktning betalas av bostadsrättshavaren.
Renovering eller annat arbete på fastigheten
Om fasadrenovering eller annat arbete ska ske på fastigheten som kräver att antennen tas ner
kan styrelsen begära att bostadsrättshavaren på egen bekostnad tillfälligt tar ner antennen.
Om reglerna inte följs
Om dessa regler inte följs kan bostadsrättsföreningen komma att begära handräckning av
kronofogden för att montera ner antennen. Kostnaden för detta betalas av felande
bostadsrättshavare.
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Regler för användning av tvättstugor
Endast den person som bokat tvättpass får vistas i tvättrummet.
Tvättpasset får endast nyttjas av den som bokat tiden.
Bokad tvättid som ej påbörjats inom 30 minuter, kan bokas av annan person..
Torkskåp och torktumlare får nyttjas i 30 minuter efter avslutad tvättid.
Större föremål mattor, täcken mm. får endast tvättas i grovtvättmaskin.
Bygel-BH får endast tvättas i därför avsedd tvättpåse.
Tvättmaskiner får ej användas för färgning av plagg.
Alla fönster samt dörrar skall vara stängda när du lämnar tvättstugan.
Släpp ej in obehöriga i tvättstugan.

Att Göra efter avslutat pass.

 Golv sopas och vid behov torkas.
 Tvättmaskiner och torktumlare torkas av på ovansida och runt
lucköppning.
 Luddfilter i torkskåp och torktumlare rengöres.
 Torkskåp sopas och torkas ur.
 Tvättmedels/mjukmedels -fack rengörs och torkas ur.
 Tvättho och sköljkar töms och rengörs.

Lämna tvättstugan i det skick Du själv förväntar dig finna den i.
För att tvättstugan skall fungera till allas belåtenhet är det viktigt att alla fel i tvättstugan
omgående anmäls till HSB servicecenter ange märkning på maskin
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Sopnedkast i trapphus
Sopnedkastet är avsett för matavfall samt mindre restprodukter som ej kan lämnas vid
återvinningsstationen. Allt avfall skall vara paketerat i förslutna påsar och ej större än
att dessa får plats i sopinkastet.

Återvinningsstation vid vändplan på Stavangergatan

Återvinningsstationen är till för hushållens förpackningar och tidningar.
FTI ansvarar för denna. Den är obemannad och är bara till för hushållen
Här kan följande lämnas:

Plast
Förpackningar
Förpackningar

Glas
Ofärgat

Glas
Färgat

Tidningar

Kartong

Metall

Batteriholk
För inlämning
av småbatterier

Vi uppskattar att du hjälper oss med övervakning av behov av städning och tömning.
Enklast gör du detta genom att ringa till vår felanmälan på telefon 0200-88 03 11
Ange Stations Id: 16920
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Detta är exempel på saker som EJ får lämnas vid
återvinningsstationen

Mobila miljöstationen
Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör
enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser .
Kommer till Husby adress Trondheimsgatan 2, bakom ICA,
En gång i kvartalet för tider se kommunens hemsida
Du kan få en sms-påminnelse genom att sms:a mobila västerort till 71501
Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen.














Batterier och bilbatterier.
Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska
leksaker, mindre hushållsapparater och elverktyg.
Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit
och aceton.
Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och
ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.
elavfall upp till en mikrovågsugns storlek.

Exempel på vad den mobila miljöstationen INTE tar emot.
 Grovavfall, exempelvis trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor. De
lämnas på återvinningscentral.
 Kylskåp, frysskåp, tvättmaskin m.fl. Lämnas på återvinningscentral.
 Mediciner och kanyler. Lämnas på apoteket.
 Ammunition. Kontakta polisen eller lämna till vapenhandlare.
 Sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Kontakta polisen eller
försäljningsstället.
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Överblivna läkemedel / Mediciner
Lämnas på närmaste Apotek för destruktion.
Spole ej ner dessa i avloppet då detta innebär en katastrofal miljöpåverkan!

Bromma återvinningscentral
Linta Gårdsväg 16 bakom Bromma flygplats
Anpassad för personer med funktionshinder, bland annat har trösklar byggts bort. Här
finns även en separat p-plats utrustad med telefon där du kan ringa efter personal för
att få hjälp att lämna avfall.
Öppettider: måndag-torsdag 10:00-20:00. fredag-söndag 09:00-17:00.
kundtjänst, ring 08-522 120 00 .
Länk. www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/
SOPOR FÅR EJ LÄMNAS UTANFÖR TIDIGARE SOPRUM
ELLER I ANSLUTNING TILL GARAGET
OM DETTA SKER KOMMER POLISANMÄLAN FÖR NEDSKRÄPNING GÖRAS
VILKET KAN KOMMA ATT RESULTERA I BÖTER.
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Försäkringar
Tre viktiga försäkringar för en bostadsrättsförening och dess bostadsrättshavare:




Fastighetsförsäkring (t.ex. stommar
och bjälklag). Tecknas av föreningen.
Bostadsrättstillägg (t.ex. för golv, tak
och fast inredning). Tecknas av
föreningen.
Hemförsäkring (t.ex. för lösöre).
Tecknas alltid av bostadsrättshavaren.

Fastighetsförsäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring genom Folksam Försäkring AB.
Gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring
Föreningen har också tecknat en Gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring genom Folksam
Försäkring AB. Försäkringen gäller för alla bostadsrättshavare. Vad försäkringen gäller för
kan du läsa om i bifogat informationsblad från Folksam Försäkring AB. Fullständiga
försäkringsvillkor finns på www.folksam.se/forsakring.
Föreningen står för kostnaderna för försäkringen men bostadsrättshavaren är
försäkringstagare. Detta innebär att du som bostadsrättshavare inte längre behöver något
bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Det innebär också att du själv står för gällande
självrisker och åldersavdrag enligt försäkringsvillkoren.
Vid skada gäller följande
 Vid skada kontaktas Folksam Försäkrings kundtjänst av föreningens
försäkringsansvarig, d.v.s. förvaltare.
 Detta gäller vid alla skador, även t.ex. maskinskada på din kyl/frys, diskmaskin och
spis.
 Kundtjänsten skickar ut skadeanmälningsblankett och ser till att du får kontakt med
skadebesiktningsman eller skadereglerare.
Hemförsäkring
Tecknas alltid av bostadsrättshavaren.
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BOSTADSRÄTT

Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet
Namn

Medlem/
bostadsrättshavare

Pers.nr/org.nr

Adress
Ort

Postnr

Nr.

Beteckning

Bostadsrätt

Gatuadress

Åtgärdsbeskrivning
Jag/vi har för avsikt att vidta följande förändringar i lägenheten:..........................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Ort/datum....................................

Beslut

Ansökan

beviljas den............................

avslås den ..........................................

Motivering/särskilda villkor

Styrelsens
underskrift

Ort/datum

BoFakta/Bostadsrättshandboken 2007

120

allt om

BOSTADSRÄTT

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL
Upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

Nummer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
Namn

Organisationsnummer

BOSTADSRÄTTSHAVARE/SÖKANDE
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Lägenhetsnummer

LÄGENHETENS ADRESS M.M.
Gatuadress

Lägenhetstyp (antal rum och kök/kokvrå

Trappor

Lägenhetens area i m2 ca

Postnummer

Ort

Lägenhetsnr, Brf nr

Lägenhetsnr, Officiellt nr

FÖRESLAGEN HYRESGÄST
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Antal med i hushållet

Nuvarande adress

Telefonnummer

Referens

Telefonnummer

SKÄL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

HANDLINGAR TILL STÖD FÖR ANSÖKAN
✔ Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagne hyresgästen bifogas (obligatoriskt)
✔ Annan handling

HYRESTID
Från och med

Till och med

BOSTADSRÄTTSHAVARENS ADRESS UNDER UTHYRNINGSTIDEN
Adress

E-post

2015-12-21

Mobiltelefon
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ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL
Upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Jag/vi som föreslås som hyresgäst/er, samtycker till att bostadsrättsföreningen hanterar
mina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.

Bilaga:

ANSÖKAN

Bostadsrättshavaren ansöker härmed om tillstånd att upplåta lägenheten till den föreslagna hyresgästen. Bostadsrättshavaren
ansvarar för att hyresgästen informeras om bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsföreskrifter.
Ort/datum

Bostadsrättshavare

Sign

Bostadsrättshavare

Sign

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS BESLUT
✔

Ansökan beviljas för tiden

✔

Ansökan avslås

För beviljat tillstånd gäller följande villkor

Anledning till att ansökan har avslagits

Ort/datum

2015-12-21

Firmatecknare

Firmatecknare
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AVTAL OM UPPLÅTELSE AV
BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Namn

Personnummer/organisationsnummer

E-postadress

Mobiltelefon

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress under uthyrning

Postnummer

Ort

HYRESGÄST(ER)
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Namn

Personnummer/organisationsnummer

E-postadress

Mobiltelefon

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress under uthyrning

Postnummer

Ort

LÄGENHET SOM UPPLÅTS I ANDRAHAND
Bostadsrättshavaren upplåter härmed till hyresgästen i andra hand följande lägenhet
Lägenhetstyp (antal rum och kök/kokvrå)

Trappor

Lägenhetsarea i m2 ca

Till lägenheten hör

✔

Lägenhetsnummer, Brf nr

Lägenhetsnummer, Officiellt nr

Vindsutrymme nummer

Källarutrymme nummer

HYRA
Hyra, kronor per månad

HUSHÅLLSEL
Hyresgästen ska stå för kostnaden för hushållsel

✔

Genom eget abonnemang

Genom ersättning till brh med

kr per månad

Ersätta brh för faktisk förbrukning

GARAGE OCH P-PLATS
Bostadsrättshavaren upplåter även

✔ Parkeringsplats nummer

mot en ersättning av

kr per månad (samma summa som bostadsrättshavaren betalar)

✔ Garageplats nummer

mot en ersättning av

kr per månad (samma summa som bostadsrättshavaren betalar)

2015-12-21
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BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

MÖBLER M.M.
I uthyrningen av lägenheten ingår

✔ Möbler och inventarier mot en ersättning om

kr per månad

Parterna ska senast vid tillträde av lägenheten upprätta en förteckning över möbler och inventarier. Förteckningen ska upprättas i två
exemplar och undertecknas av parterna, som tar var sitt exemplar.

Bilaga

BETALNING AV HYRA
Hyresgästen ska till bostadsrättshavaren betala hyran och tillägg till hyran enligt ovan utan påminnelse i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads
utgång
Betalning ska ske genom insättning på konto nummer
Betalning ska ske kontant mot kvitto till bostadsrättshavaren
Betalning ska ske kontant mot kvitto till bostasrättshavarens ombud DQJHQDPQ)

BETALNINGSPÅMINNELSE
Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

BESIKTNING VID TILLTRÄDE
Parterna ska senast vid tillträdet av lägenheten upprätta en förteckning över eventuella brister och skador såväl på lägenheten som på
möbler och inventarier. Förteckningen ska upprättas i två exemplar och undertecknas av parterna,som tar var sitt exemplar.

Bilaga

HYRESTID OCH UPPSÄGNING
Alternativ 1 (Tillsvidareavtal)

Alternativ 2 (Bestämd tid)

Hyrestiden löper under tiden fr.o.m.
och tills vidare
Avtalet ska sägas upp för att upphöra gälla.
Om bostadsrättsinnehavaren säger upp avtalet, får uppsägningen ske tidigast
till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från
uppsägningen.
Hyresgästen får säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som
inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Hyrestiden löper under tiden
t.o.m.
Avtalet får också sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Då gäller
samma uppsägningstid som för tillsvidareavtal.

SÄKERHET M.M.
Som säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal ställer andrahandshyresgästen säkerhet i form av

✔ Deposition om

kr

Borgensåtagande av (borgensman)

Bilaga

HYRESGÄSTENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID ANVÄNDNING AV LÄGENHETEN
Lägenheten får endast användas som bostad. Hyresgästen får inte överlåta detta avtal till någon annan.
Hyresgästen förbinder sig
att inte hyra ut lägenheten i andra hand utan bostadsrättshavarens samtycke (observera att bostadsrättshavaren i sådant fall måste få
bostadsrättsföreningens samtycke)
att inte utan särskilt tillstånd uppsätta anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på fastigheten samt att vid reparation av
att fastigheten ombesörja nedtagning och i förekommande fall återuppsättning
att på egen bekostnad låta bortforsla avfall som är olämpligt för sopnedkast, soptunna eller soprum, om inte bostadsrättsföreningen
att särskilt tillhandahåller container eller liknande
att hålla till lägenheten hörande balkong eller altan fri från snö och is
att hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler
att väl vårda lägenheten och de möbler m.m. som ingår i uthyrningen
att genast meddela både bostadrätthavaren och bostadsrättsföreningen om lägenheten drabbas av t.ex. vattenskada eller ohyra
att följa gällande ordningsregler i huset
att iaktta allt som i övrigt fordras för att iaktta sundhet, ordning och gott skick i fastigheten
att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt att då till bostadsrättshavaren överlämna samtliga port- och dörrnycklar till lägenheten,
även om nycklarna anskaffats av andrahandshyresgästen
att låta visa lägenheten för tilltänkt förvärvare
att ansvara för skador som uppkommer på grund av onormalt slitage exempelvis på grund av rökning, fettfläckar och husdjur.
Hyresgästen svarar för skador på eller för förlust av möbler och inventarier samt skador på lägenheten och gemensamma utrymmen som orsakats av honom eller
henne eller någon han eller hon ansvarar för genom vårdslöshet, försummelse eller uppsåtligt handlande. Hyresgästen ansvarar härvid för familjemedlemmar och
andra som hör till hans hushåll, gäster, inneboende och personer som för hans räkning utför arbete i lägenheten.
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AVTAL OM UPPLÅTELSE AV
BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

NYCKLAR
Hyresgästen erhåller

st. port- och dörrnycklar till lägenheten

AVFLYTTNINGSBESIKTNING
Vid avflyttningen ska parterna gemensamt besiktiga lägenheten och upprätta en förteckning avseende brister och skador i lägenheten
samt på möbler och inventarier som uppstått under uthyrningen. Förteckningen ska upprättas i två exemplar varav parterna tar var sitt.
Besiktningen bör göras när lägenheten är tom från andrahandshyresgästens möbler och inventarier. Av förteckningen bör framgå om
parterna i något avseende inte är överens. I samband med upprättandet av förteckningen bör parterna komma överens om eventuell
ersättning som andrahandshyresgästen ska betala till bostadsrättshavaren för brister och skador. Eventuell deposition återbetalas
direkt efter godkänd avflyttningsbesiktning.

Bilaga

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Bostadsrättshavaren och hyresgästen har kommit överens om följande särskilda bestämmelser:

UPPLYSNINGAR
Bostadsrättshavaren ska ha en bostadsrättstilläggsförsäkring. Båda parterna bör ha en hemförsäkring. Enligt lagen om uthyrning av egen bostad är parterna fria att
komma överens om hyrans storlek. Dock bör hyran inte överstiga drift- och kapitalkostnader för bostadsrätten för att betraktas som skälig. Regeln gäller bara för
den första upplåtelsen, om bostadsrättshavaren upplåter fler lägenheter gäller istället hyresreglerna i hyreslagen för dessa upplåtelser.

VILLKOR FÖR DETTA AVTALS GILTIGHET
Ett villkor för detta avtals giltighet är att bostadsrättshavaren före hyrestidens början fått föreningens samtycke eller hyresnämndens
tillstånd till upplåtelsen. Utan samtycke eller tillstånd gäller inte detta avtal och uthyrningen kan inte påbörjas. Till hyresavtalet ska
styrelsens tillstånd biläggas.

Bilaga

UNDERSKRIFT
Avtalet ska upprättas i två exemplar och undertecknas av parterna, som tar var sitt exemplar.
Ort/datum

Ort/datum

Bostadsrättshavarens namn

Hyresgästens namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bostadsrättshavarens namn

Hyresgästens namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

ÖVERENSKOMMELSE OM AVFLYTTNING
På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör detta avtal att gälla fr.o.m.

till vilken dag hyresgästen förbinder sig att ha avflyttat

Ort/datum

Ort/datum

Bostadsrättshavarens namn

Hyresgästens namn

Bostadsrättshavarens namn

Hyresgästens namn
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BRF Lofoten
Avtal om balkonginglasning
Detta avtal utgör en förutsättning för inglasning av balkong enligt bygglov med
Dnr: 2018-18574 beviljat. Fastighet: Lofoten 1, Stavangergatan 48-78
Dnr: 2018-18575 beviljat. Fastighet: Lofoten 5, Lofotengatan 2-28
Bostadsrättsförening: HSB:s BRF Lofoten (Nedan kallad föreningen)
Bostadsrättsinnehavare:
Adress:

(Nedan kallad boende)
Lägenhetsnummer:

Mellan föreningen och boende har följande avtal träffats.
§ 1. Föreningen medger att boende på egen bekostnad glasar in balkongen som tillhör ovan
nämnda lägenhet. Balkonginglasningen skall följa villkoren för bygglov enligt ovan.
§ 2. Boende förbinder sig att EJ ha balkongdörr eller fönster mot balkong öppna i syfte att
värma upp den inglasade balkongen. För balkonger med mellanvägg mot granne skall, med
hänsyn till ljusinsläppet, befintlig luftspalt i ovan- och framkant på mellanväggen hållas
öppen genom montering av glasparti på dessa ställen. Mellanväggen får således ej göras
heltäckande.
§ 3. Boenden eller annan person som nyttjar balkongen äger EJ rätt att grilla eller på annat
sätt använda öppen eld på balkongen. Fast installation av EL får under inga omständigheter
förekomma. Portabel eller fast monterad infravärme får ej användas på balkongen.
Balkongen får ej heller användas som förråd / lager.
§ 4. Det åligger boende att när inglasningen är utförd, tillse att byggherren lämnar skriftligt
intyg, visande att arbetet utförts enligt bygglov 2018-18574 alt. 2018-18575.
Boende skall även tillse att kopia av intyget tillsänds föreningens styrelse.
§ 5. Boende ansvarar för underhållet av balkonginglasningen.
§ 6. Boende är skyldig att efter anmodan från föreningens styrelse, helt eller delvis montera
ned balkonginglasningen om detta erfordras, för att föreningen skall kunna utföra underhåll
eller vis behov, ombyggnad av fastigheten. Boende svarar för kostnaden för detta.
Detsamma gäller om balkonginglasningen måste nedtagas till följd av myndighetens beslut
eller annan omständighet över vilken föreningen ej kan råda.
Sid 1 av 2

§ 7. Föreningen ansvarar EJ för att inglasningen inte kan eller får brukas på grund
av ombyggnad eller omständighet över vilken föreningen ej råder.
Föreningen ansvarar ej för inträngande vatten på balkongen.
§ 8. Boende är skyldig att ersätta föreningen för skador på föreningens egendom till följd av
balkonginglasningens konstruktion eller som orsakas i samband med montering eller
demontering av balkonginglasningen.
Boende svarar även för skada som kan uppkomma hos annan medlem eller tredje man.
Den inglasade balkongen är att betrakta som öppen balkong, varför föreningen frånsäger sig
allt ansvar för skador och/eller olägenhet, som kan uppstå p.g.a väder och vind.
§ 9. I samband med överlåtelse av bostadsrätten åligger det boende att tillse att förvärvaren
övertar hans skyldigheter enligt detta avtal. Detta skall bekräftas genom avtal med föreningen.
Om sådan överenskommelse ej kan träffas kan föreningen ålägga boenden att återställa
balkongen till ursprungligt skick.
§10. Om boenden nedmonterar balkonginglasningen, är han skyldig att meddela Föreningens
styrelse om detta, varvid besiktning kommer att utföras. Eventuella skador på fastigheten som
balkonginglasningen förorsakat kommer att repareras, på den boendes bekostnad.

Detta avtal har upprättats i två likadana exemplar varav parterna fatt var sitt exemplar.

Kista den

-

_-

_
Boende

_
För Styrelsen

Sid 2 av 2

BRF Lofoten
Avtal om frånval av element i badrum
I samband med stambyte i föreningens fastigheter ges boende möjlighet att välja
att ej installera nytt element i badrum.
Bostadsrättsförening: HSB:s BRF Lofoten (Nedan kallad föreningen )och
Bostadsrättsinnehavare (nedan kallad boende)
Bostadsrättsinnehavare: ____________________________ (Nedan kallad boende)
Adress:__________________________________Lägenhetsnummer:____________
Mellan föreningen och boende har följande avtal träffats.
§ 1. Föreningen medger att boende ges boende möjlighet att välja att ej installera nytt
element i badrum. Beloppet som uppkommer genom frånvalet kan utnyttjas endast till
andra tillval i samband med stambytet
§ 2. Boende förbinder sig att vid överlåtelse av lägenheten bekosta installation av element i
badrum eller göra en överenskommelse att köpare övertar detta ansvar
(nytt avtal skall tecknas med köparen)
§ 3. Vid montering kommer föreningen att debitera medlemmen självkostnadspris
för installationen.
§ 4. Om myndighet genom beslut kräver att element skall finnas i badrummet upphör avtalet
och medlemmen får bekosta monteringen enl. §3
Detta avtal har upprättats i tre likadana exemplar varav parterna fått var sitt exemplar
Samt ett exemplar skickas till HSB förvaltningskontor för arkivering
Kista den _____-_____-_____

______________________________________
Boende

______________________________________
För Styrelsen

Styrelsen informerar

Brf Lofoten

Gäller fr.o.m.
2021-09-01

Sätts in under flik 7

Bruksanvisning original Spisfläkt
Så här används spisfläkten
A. Vred för öppning av spjäll samt timer 0 – 60 minuter
B. Reglage för hastighetsreglering och belysning
1. Tryck för belysning
2 Vrid för fläkt 2 lägen
Vid matlagning öppnas spjället och fläkten ställs in på
önskad hastighet.
Spjället stängs och fläkten stannas efter max 60 minuter, eller genom att vredet A vrids
moturs till 0

Byte Lysrör.
Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning
Lysröret är nu åtkomligt för byte (lysrör sockel G23)

Skötsel och rengöring
 Torkas av med våt trasa och diskmedel.
 Filter bör regngöras 3 gånger i månaden vid normal användning.
 Filter och fläkthjul tas loss från spiskåpan vid rengöring.
 Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant
tag isär filtret och lossa filterduken genom att lossa filterhållaren
 Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten med diskmedel
 Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.
 1 gång per år bör rengöras invändigt.
 Lossa insugningsringen, drag sedan loss fläkthjulet från motorn
torka invändigt med våt trasa och diskmedel.
 Fläkthjulet och insugningsringen kan diskas i maskin eller
genom blötläggning i varmt vatten och diskmedel.
 Fläkthjul och insugningsring trycks på plats efter rengörimngen.
 Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp den så den låser fast med snäppena.
FEL på fläkten anmäls till HSB felanmälan )se adress och telefonlista)
Filter kan köpas på onsdagsjouren pris 60 kjr/st

RISKEN FÖR BRANDSPRIDNING ÖKAR OM EJ SPISFLÄKTEN RENGÖRS
ATT FLAMBERA UNDER SPISFLÄKETEN AR EJ TILLÅTET

Styrelsen informerar

Gäller fr.o.m.
2021-09-01

Brf Lofoten

Sätts in under flik 7

Skötsel av fönster
OBS!

 Rengöringsmedel som innehåller ammoniak får ej användas
 Vid öppning av fönster som över stiger en bredd av 1,5m använd stödbockar
Delning av fönster

Använd mynt eller skruvmejsel.
Böj försiktigt ut det nedre beslaget från
bågen så beslaget går fritt, sära samtidigt på
inner och ytterbågen med handkraft.
Upprepa för övre beslaget

I hoppsättning av fönster

Passa in tappen på innerbågen mot halet i
ytterbågen tryck ihop inner och ytterbågen
med handkraft..
Upprepa för övre beslaget.

Vid skador, trasiga koppelbeslag, uppställningsbeslag etc.
Anmäl till HSB felanmälan (se adress och telefonlista)
Persienner
Persiennerna fär ej bytas mot annan färg än vit, och skall vara endera helt hedfällda eller uppdragna.
Detta beroende på att värmen i fönstren kan bli för hög med följd att rutorna spricker.

Underhåll
Fönstren är underhållsfria inget underhåll behövs annat än reparation vid eventuella skador

