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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 bostadsrättstilläggs-

försäkring 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.  

mailto:tele2-info@tele2.com
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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.  


