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HSB BRF ROSKILDE I MALMÖ 

Kronborgsvägen 12B, 217 42 Malmö www.brfroskilde.se 

 

 

 

För allas trivsel och om gemensamma utrymmen 
i Brf Roskilde (2017-01-09) redigerats 2020-06-15 
 
 
Kontakt: 
E-post: kontakt@brfroskilde.se  
Telefon: 010-442 30 00 
Post: HSB Brf Roskilde i Malmö, Kronborgsvägen 12B, 217 42 MALMÖ 
(alternativt direkt i brevlådan, Kronborgsvägen 12B) 
 
Skrivelser till styrelsen: 
E-post: styrelsen@brfroskilde.se 
Post: Brevlådan på Kronborgsvägen 12B 
 
Hemsidan www.brfroskilde.se 

Det mesta av dokumentet samt .pdf finns under ”För allas trivsel”, förutom det som markerats 

[G] efter rubrik – som finns under ”Gemensamma utrymmen” samt 

[O] efter rubrik – som finns under ”Om föreningen” 

 

 
Andrahandsupplåtelse ska godkännas av styrelsen.  
Länk till blankett för ansökan finns på HSBs hemsida. Skicka blanketten till 
kontakt@brfroskilde.se eller lämna i brevlådan på Kronborgsvägen 12.B. På 
HSB's hemsida kan du även läsa HSB's information om: Vilka regler gäller för 
andrahandsupplåtelse?  
 
Avfallshantering: På parkeringen vid Själlandstorget finns det källsortering, 
som kommunen ansvarar för. Där sorterar vi glasförpackningar, 
plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, batterier och 
metallförpackningar. 
I Miljöhuset vid Kronborgsvägen 12A slänger vi: 

Batterier och ljuskällor i märkta behållare.  
Matavfall (grönsaker, rotfrukter, frukt, kött och fisk (även ben), ägg ± skal, bröd, 
kakor, godis, te ± påsar, kaffesump ± filter) i de bruna kärlen. Nya 

matavfallspåsar ligger vid sidan om kärlen.  
Övrigt hushållsavfall (restavfall) väl inpackat i de stora gröna kärlen. 
Grovsopor d.v.s. gamla möbler, virke, rester efter renovering, mattor, 
madrasser, kyl/frys, TV-apparater mm får var och en själv ansvara för att de 
transporteras bort. Grovsopor får vare sig ställas i allmänna utrymmen såsom 
vinds- och källargångar och trapphus eller på gården. 
Två gånger per år, vår och höst, tar vi hit en container. Då kan det vara 
lämpligt att städa i dina vinds- och källarförråd. Inget lösöre får placeras utanför 
lägenheter och förråd på grund av våra brandskyddsregler. 
 
Avgift administreras av HSB Malmö. 
Inbetalningskort kommer för ett kvartal åt gången. Använd gärna e-faktura och 
autogiro. 

http://www.brfroskilde.se/
mailto:kontakt@brfroskilde.se
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Avlopp Här spolar vi inte ut lösningsmedel, giftiga vätskor, oljor eller färger. 
I toaletten spolar vi inte ut annat pappersmaterial än toalettpapper, ej heller 
bomull, tamponger, bomullstops, kattsand etc.  
 
Balkonger Blomlådor placerar vi inte på utsidan av balkongräcket, då det 
innebär risk för personskada om de ramlar ner. Var försiktig vid städning, tänk 
på grannarna, som bor under dig. Gör du fästanordningar i fasaden (t.ex. för 
blomkrukor, hyllor, markiser) är du ansvarig för återställande vid försäljning av 
lägenheten eller för andra eventuella åtgärder på grund av ingreppet. 
Se vidare om markiser 
  
Bastu och motionsrum[G]: ligger i källaren på gårdssidan om Roskildevägen 
17A. Vinds och källarnyckeln passar. Du bokar tid för bastu på listan som 
hänger intill dörren. Visa hänsyn till närmsta grannar och eventuella 
övernattningsgäster.  
 
Brandskydd Lägenheten ska vara utrustad med minst en brandvarnare. Glöm 
inte att kontrollera funktionen med jämna mellanrum. Styrelsen rekommenderar 
att du även har brandfilt och brandsläckare. Lösa föremål utanför våra dörrar 
tillåts inte p.g.a. brandrisken. De allmänna, gemensamma utrymmen i källaren 
är utrustade med lokalt larmande branddetektorer. 
 
Bredband, TV och Telefoni Föreningen har ett digitalt grundutbud, inklusive 
danska kanaler från Comhem, samt har röstat fram ett tillägg för 
gruppanslutning med Comhem för bredband, digital-tv och telefoni. (2017-03-
06) med start 2017-07-01 Alla lägenheter är även utrustade med HSB-bolina 
där man kan ansluta sig till diverse leverantörer. 
 
Cykelställ[G]: Tre låsta cykelställ finns på gården och nyckeln till källardörren 
passar även här. Cyklar kan också ställas i cykelkällare vid Själlandstorget 2C 
och Roskildevägen 17C. 
 
Fastighetskontoret ligger i källaren vid Roskildevägen 17C. Fastighetskontoret 
är i regel inte bemannat. Se vidare Kontakt 
 
Fest Meddela gärna grannarna om att du ska ha fest. Tänk på att dämpa 
ljudnivån senast kl 2200. 
 
Fritidslokalen[G]: är en samlingslokal som finns belägen i källaren 
Själlandstorget 2E. Du kan boka lokalen genom vicevärden. Instruktion om 
städrutiner finns i fritidslokalen. Tänk på närmsta grannar och dämpa ner 
ljudnivån vid 22-tiden. 
 
Förrådsutrymmen i källare och på vind ska förses med tydlig märkning med 
det korta lägenhetsnumret och ska hållas låsta. Inget lösöre får placeras utanför 

https://www.hsb.se/malmo/brf/roskilde/valkommen-till-hsb-brf-roskilde/kontakt/
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förråden p.g.a. brandskyddsreglerna. Brandfarliga gaser/vätskor får av samma 
anledning inte förvaras i förrådsutrymmena.  
 
Försäkring Vid tecknandet av hemförsäkring behöver du inte ha med 
bostadrättstilläggsförsäkringen. Den ingår i årsavgiften. Föreningen har en 
fastighetsförsäkring som utöver föreningens självrisk täcker det föreningen 
ansvarar för.  
 
Grannsamverkan Föreningen har ingen organiserad grannsamverkan, men vi 
vill gärna uppmana alla att vara observanta och vaksamma, för att förhindra 
inbrott och annan åverkan på/vid vår fastighet.   
 
Grovsopor Se Avfallshantering 
 
Hobbyrummet[G]: ligger i källaren, Själlandstorget 2B. 
Här finns ett biljardbord och i det tillhörande förrådet finns några hopfällbara 
bridgebord. Här har vi också på försök ett "bytesbibliotek". Mottot är: Du lämnar 
in lika många böcker som du lånar. 
 
Husdjur Våra fyrbenta husdjur rastar vi i Pildammsparken och inte på vår gård. 
 
Kommunikation[O] Lägenheten har tre typer av uttag för kommunikation.  
- Uttag för fast telefoni: Kontakta valbar operatör om vilka tjänster som erbjuds. 
- Uttag för TV och internet: Se www.comhem.se för information om aktuellt 
kanalutbud och övriga tjänster. 
- Lan uttag: Koppla in nätverkssladden och anslut till www.bredbandswebben.se 
för val av leverantör.  
 
Lägenheten Som bostadsrätthavare är vi var och en skyldiga att hålla bostaden 
i bra skick. Gränsen för vår skyldighet går vid ytterdörren i lägenheten men 
inkluderar också dess vinds- och källarförråd. Bostadsrättsinnehavaren är alltså 
enligt stadgarna (§ 36) ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i bostaden. 
Kontrollera regelbundet kranar, toaletter, avlopp och element för att upptäcka 
eventuella läckage för omedelbar åtgärd.  
 
Lägenhetsnummer Vi har två olika nummer på våra lägenheter, ett fyrsiffrigt 
kopplat till folkbokföringen och ett internt med lägre nummer. Båda ska vara 
synliga på dörr/dörrkarm. Det lägre numret ska dessutom vara synligt på vinds- 
och källarförråd. 
 
Markiser Färg och mönster på våra markiser/balkongskydd är grön-vit bredrand 
(Sandatex 5173/5, kappa C). 
 
Renovering och ombyggnad Vid renovering av badrum, kök, eller ändring av 
planlösning i lägenheten kräver stadgarna att du lämnar en skrivelse om 
planerade förändringar till styrelsen för godkännande (se Våtrumspolicy och 
Blanketter på hemsidan). Digitala planritningar finns på Stadsbyggnadskontoret. 

https://www.hsb.se/malmo/brf/roskilde/for-allas-trivsel/avfallshantering/
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För begäran om tillstånd till ändring i lägenhet används: Ansökningsblankett för 
ändring i lägenhet under blanketter och mallar. Vi begränsar störande 
renoveringsarbeten till kl. 8–20 på vardagar och kl. 9–16 på lördagar. 
 
Rökning Våra gemensamma lokaler håller vi rökfria. 
 
Parkering[G]: Bilparkering på gården får ske tillfälligt (ca 60 min) för 
medlemmar klockan 07:00–20:00, p-skiva krävs. Tänk på att hålla låg hastighet 
när du kör in och att inte blockera för sopbilar, hantverkare och 
utryckningsfordon. På gatorna runt om gäller mest betald parkering fram till 
18.00 på vardagar. Kontrollera alltid den aktuella skyltningen. Boendeparkering 
tillämpas i vårt område. Se http://malmo.se/boendeparkering. Observera 
städdagarna för att undvika böter. 
 
Skadedjur Medlemmarna ansvarar för att ohyra inte får fäste i lägenheten. Om 
detta inträffar måste det omedelbart åtgärdas. Förening har avtal med 
Anticimex, vilket innebär att de på begäran bekämpar ohyra som vållar sanitär 
olägenhet. Vid problem – kontakta Anticimex och meddela styrelsen. 
 
Sopsortering Se avfallshantering. 
 
Stadgar[O] Föreningens stadgar är vår regelbok och det är viktigt att du känner 
till dem väl. Frågor kring stadgarna besvaras av vicevärden eller HSB Malmö. 
Du kan ladda ner dem från vår hemsida.  
 
Stryk- och mangelrum[G]: finns i källaren Roskildevägen 17B, ingång från 
gården. Vid behov be vicevärden om instruktion av mangeln. Barn bör inte 
vistas utan tillsyn i lokalerna. Föräldrarna har ansvaret för eventuella skador.  
 
Styrelsen Information om styrelsens sammansättning finns anslagen i 
trapphusen och naturligtvis på hemsidan. Vi söker oftast fler som vill aktivera 
sig i vår förening. Kontakta gärna valberedningen eller styrelsen om du är 
intresserad, styrelsen@brfroskilde.se 
 
Stämman hålls årligen i januari alt. februari. Kom och var med och påverka ditt 
boende och träffa andra medlemmar ur vår förening. Motioner ska lämnas till 
styrelsen senast den 31/10.  
 
Störning Gamla hus är dåligt ljudisolerade. Därför tänker vi på att stänga 
hissdörrar och grindar försiktigt. Tänk också på grannen när du använder radio, 
TV mm. Meddela gärna närmsta grannar när du ska ha fest. Blir du själv störd 
rekommenderar vi att du kontaktar trygghetsjouren, vars telefonnummer (010-
442 30 00) som finns på informationstavlorna i samtliga entréer.  
 
Trapporna städas 1 gång/vecka. Lösa skrymmande föremål utanför dörrarna är 
inte tillåtet på grund av våra brandskyddsregler. Dörrmattor har vi inte heller pga 
trappstädningen. 

https://www.hsb.se/contentassets/cf6c4fb072274f978303166f72f1b091/ansocc88kningsblankett20fd2028kopia29.pdf
https://www.hsb.se/malmo/brf/roskilde/blanketter-och-mallar/
http://malmo.se/boendeparkering
mailto:styrelsen@brfroskilde.se
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Tvättstugor och Torkrum[G]: Det finns fyra tvättstugor och torkrum. Nyttjande 
av tvättstugan måste påbörjas senast en timme efter bokad tid. Städutrustning 
finns i varje tvättstuga. Efter användning städar man efter sig med våttorkning i 
både tvättrum och torkrum. I övrigt följer man de städinstruktioner som finns 
uppsatta på plats. Befintligt hänglås används och kom ihåg att lämna kvar 
nyckeln i låset när Du är klar. 
 
Uteplatsen[G]: ligger i anslutning till grillen. Möblerna sätter vi tillbaka på sin 
plats, om vi har flyttat dem. Grillning: Vi grillar endast i den fasta grillen på 
gården, använder endast kol (ej briketter), använder inte tändvätska, som är 
miljö- och hälsofarlig, utan tändrör, tändklossar eller liknande. Vi kontrollerar att 
grillen är släckt innan vi lämnar den. Viktigt att vi städar efter oss och inte 
lämnar matrester till fåglar och råttor. Lekplats utgörs av en sandlåda i 
anslutning till uteplatsen. 
 
Uthyrning i andra hand Se andrahandsupplåtelse. 
 
Verkstad[G]: En enkel snickarbod ligger i källaren vid Själlandstorget 2A. Du 
bokar tid med ditt individuella lägenhetsnummer (korta numret) i tidsplanen som 
hänger på dörren. Du använder källarnyckeln för att öppna och du kan låsa med 
eget hänglås om du behöver använda lokalen flera dagar. Städa efter dig. 
 
Övernattningsrum[G]: finns i källaren vid Roskildevägen 17A med ingång från 
gården. Rummet bokas hos vicevärden minst 1 vecka i förväg. Efter nyttjandet 
städas samtliga ytor och nyckeln läggs tillbaka i nyckelskåpet utanför. 
 


