
HSB BRF BYXFICKAN
INFORMATIONSKVÄLL 2019-11-21
HSB NORRA STORSTOCKHOLM KL 18:00- 19:30



VÄLKOMNA!

KVÄLLENS AGENDA
• Vilka är vi?
• Att vara medlem i HSB och i en 

bostadsrättsförening
• Styrelse och stämmor
• HSB:s trygghetsgaranti
• Status HSB brf Byxfickan

• Om inflyttningen
• Abonnemang
• Besiktningsförfarandet
• Kundundersökning 
• Kontaktinformation



VILKA ÄR VI? 

• HSB Norra Stor-Stockholm
‒ Johan Thidell, ordf HSB brf Byxfickan
‒ Marie Jakobsson, Teknisk förvaltare 

Nyproduktion

• HSB Bostad
‒ Linnéa Faming, projektledare
‒ Sofia Eneroth, kundansvarig 

• Ramböll
‒ Lars Römpötti, besiktningskoordinator

• Telenor
‒ Erik Grandin



ATT VARA MEDLEM I HSB OCH I EN BRF
• Att bo i en brf
• HSB Norra Stor-Stockholm: representant för HSB Byxfickan
• HSB Bostad: HSBs bostadsproduktions bolag i Stockholm och på Gotland
• HSB brf Byxfickan:

- Bostadsrättsföreningen är beställare av HSB brf Byxfickan

- HSB Bostad är totalentreprenör

- HSB Bostad har anlitat Mecon Bygg som uppför husen

https://youtu.be/wHrl__MnzgU


STYRELSE OCH STÄMMOR
• Tjänstemannastyrelse  blandad styrelse  styrelse med HSB-ledamot
• Revisorer
• Valberedning
• Inflyttningsstämma sept-okt  val av tre ledamöter + övriga funktionärer 

• Avlämningsstämma och föreningsstämma
• Medlemmarna utser hela styrelsen och övriga funktionärer

• HSB erbjuder kostnadsfri grund- och funktionsutbildning för alla
styrelseledamöter



HSBS TRYGGHETSGARANTI
• HSB köper osålda/tillbakalämnade lägenheter och övertar 

det ekonomiska ansvaret för dem. 
• Trygghetsgarantin gäller under sju år efter inflyttningen i 

bostadsrättsföreningens hus. 
• Trygghetsgarantin innebär att HSB garanterar att din 

bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund 
av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om 
lägenheter förblir osålda eller av giltiga skäl återlämnas.



HSB BRF BYXFICKAN:
STATUS PÅ BYGGET



HSB BRF BYXFICKAN:
VID TILLTRÄDE

• Hela huset färdigställt vid inflytt 
• Container med lås för flyttskräp
• Flyttbil, kommunens parkeringar
• JM bygger Brf Bofinken, kan 

påverka Pressarvägen och 
Kopparvägen



TILLTRÄDE

• Tillträde preliminärt månadsskifte juni/juli 
• Definitiv inflyttningsdag 3,5 månad innan



HSB BRF BYXFICKAN:
VID TILLTRÄDE

• Totalt 35 p-platser
‒ 34 platser i p-däcket
‒ 1 st handikapparkering på 

Pressarvägen

• Parkeringsplatserna fördelas 
efter avtalsdatum (förhandsavtal) 

• Hantering av garageplatser sköts 
av HSB Norra Stor-Stockholm



ALLMÄNNA UTRYMMEN KÄLLARPLAN

FÖRRÅD OCH 
RULLSTOLAR

CYKLAR
FÖRRÅD

FÖRRÅD

CYKLAR OCH 
FÖRRÅD

Ingång Kopparvägen



ALLMÄNNA UTRYMMEN ENTRÉPLAN

POSTFACK 
INFOTAVLA

MILJÖRUM

UTHYR-
NINGSLOKAL

Ingång från torget

Pressarvägen

Ingång Kopparvägen



ALLMÄNNA UTRYMMEN PLAN 10

GEMENSAMHETS-
LOKAL OCH 
TAKTERRASS



NYCKELUTLÄMNING

• Sker i brf Byxfickan
‒ 4 st nycklar: går till lägenhetsdörr
‒ 4 st taggar: går till entrédörrar, allmänna 

utrymmen och infotavla i entré
‒ Nycklar till postfack



KOM IHÅG! PRAKTISKT 
• Köpa hänglås till källarförråd
• Boka hisstid till inflyttning (görs digitalt)
‒ Hissmått BxHxD 1100x2100x1400 mm
‒ Hissdörr BxH 900x2100 mm 

• Boka hantverkstimmen. Bokning görs via schema som sätts 
upp i trapphus vid inflytt

• Gör adressändring. Dagstidningar levereras till hållaren 
utanför lägenhetsdörren

• Hemförsäkring måste tecknas av bostadsrättsinnehavaren
• Gör aldrig några ombyggnader/förändringar i lägenheten, 

gäller även för balkonger och uteplatser, utan att tillfråga 
styrelsen först då detta kan påverka exempelvis garantier



ABONNEMANG & KOSTNADER

• El
Föreningen har tecknat ett el-abonnemang för hela bostadsrättsföreningen. Elanvändning mäts per 
lägenhet. Kostnaden redovisas på månadsavin.

• Varmvatten
Varmvattenförbrukning mäts per lägenhet. Kostnaden redovisas på månadsavin.

• TV & bredband
Kostnaden debiteras per lgh med 144 kr i månaden för bredband 250/250 + tele Mini+ tv grund. 
Samtalskostnad för telefoni ingår ej.

• Försäkring
Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för samtliga boende. Hemförsäkring måste tecknas av 
bostadsrättsinnehavaren.



TV, BREDBAND & TELEFONI

PAKET TILL ALLA HUSHÅLL
• Tv Grund
• Bredband 250/250 Mbit/s
• Telefoni Mini
• HD-box
• WiFi-router



UPPGRADERING

+149 kr/mån +399 kr/månIngår +169 kr/mån +249 kr/mån +349 kr/mån



HUR GÅR AKTIVERING TILL
KLART INNAN INFLYTT
• HD-box och WiFi-router finns förinstallerat i lägenheten
• Tv-kanaler är aktiverade

INFORMATIONSBLAD
• Information om hur du aktiverar övriga tjänster delas ut i samband med inflyttning

AKTIVERING
• Ring Telenor kundservice 020 222 222 – Går att göra tidigast två veckor innan inflytt – Uppge att du flyttar 

in i en nyproduktion och redan har HD-box och WiFi-router på plats
• Aktivera Play- och hyrfilmsfunktioner
• Aktivera Bredband och telefoni så önskas

INSTALLATIONSHJÄLP
• Tekniker på plats från Telenor i samband med inflytt



BESIKTNINGAR
Huvudbesiktningsman:  Göran Hansson, Ramböll



BESIKTNINGAR AV HSB BRF BYXFICKAN
• Försyn
• Förbesiktning
• Slutbesiktning
• Efterbesiktning
• Brukandebesiktning ca 6-8 v efter inflyttning
• Garantibesiktning efter två år
• Garantitiden är fem år

 Läs mer om våra besiktningar i besiktningsbroschyren



BESIKTNINGSMAN
Opartisk fackman utsedd av beställaren
Besiktningsman: Göran Hansson, Ramböll

• Biträdande besiktningsmän
‒ Bygg och ytskikt
‒ Stomme
‒ Tak och fasad
‒ El
‒ VVS (rör och ventilation)
‒ Styr
‒ Mark
‒ Hiss



KONTROLLANSVARIG (KA)
Kontrollerar att kontrollplanen följs och att myndighetskrav uppfylls gällande bla: 
‒ Tillgänglighetskrav
‒ Ljudkrav
‒ Barnsäkerhetskrav
‒ Brandsäkerhetskrav
‒ Egenkontroller från entreprenörer
‒ KA intygar även att bygglovet har följts och skriver slutintyg som 

underlag för byggnadsnämnden, som då kan utfärda slutbesked 



BESIKTNING
• Besiktningsman kontrollerar
‒ Utförande mot kontrakt mellan parterna
‒ Föreskrivna krav av HSB och myndigheter
‒ Fel antecknas i besiktningsbilagor
‒ Entreprenören åtgärdar fel inom avtalad tid
‒ Besiktningsman avgör godkännande av 

entreprenad efter att projektet är 
färdigställt och slutbesiktigat



BESIKTNING YTSKIKT & FUNKTIONER
Besiktningsman kontrollerar fackmässighet av utförda arbeten, toleranser. 
Funktioner, på tex dörrar och fönster, golvfall i badrum. 
Dolda ej åtkomliga delar intygas med egenkontroller av entreprenörer.

Underlag för toleranser:
HUS AMA , Material och arbetsbeskrivning, (ex väggar)
BBV- Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (ex klinker)
Besiktning av måleriarbeten



BRUKANDEBESIKTNING
• Sker ca 6-8 veckor efter inflyttning
‒ Besiktningsmannen bedömer anmärkningar som är inskickade av lägenhetsinnehavaren 

och som utgör funktion och/eller entreprenadfel, tex kärvande balkongdörrar
‒ Anmärkningar som besiktningsmannen bedömer vara entreprenadfel åtgärdas vid 

förannonserade åtgärdstillfällen.
‒ Gäller ej skador som exempelvis parkettrepor eller tryckskador på väggar. Om 

det finns skador ska de anmälas vid nyckelutlämningen under genomgången av 
lägenheten 

‒ Gäller ej akuta eller brådskande ärenden som ska anmäls till felanmälan

• Anmälan av brukandebesiktningsanmärkningar 
‒ Görs till byxfickan.brukandebesiktning@hsb.se

mailto:byxfickan.brukandebesiktning@hsb.se


KUNDUNDERSÖKNING

• Ca 2-3 månader efter inflyttning skickar Prognoscentret ut 
en kundenkät via post

• Dina svar är viktiga!



MER INFORMATION!

• Brf-hemsida (www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/byxfickan)
• Mitt HSB



FELANMÄLAN   HSB NST 

• På hsb.se/nst (Kontakt & Felanmälan) kan du snabbt och enkelt anmäla fel 
som har uppstått i din bostad eller fastighet.

• Det går även bra att ringa in en felanmälan på telefon 010-442 50 00



VEM SKA JAG KONTAKTA?
• E-post till HSB: förnamn.efternamn@hsb.se

• Eventuella anmärkningar på lägenheten: 
byxfickan.brukandebesiktning@hsb.se (anmärkningarna gås igenom på 
brukandebesiktningen)

• HSB Medlem & kundservice: tfn 010-442 50 00, kundcenter61@hsb.se

• Telenor kundservice: tfn 020-222 222

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@hsb.se
mailto:byxfickan.brukandebesiktning@hsb.se
mailto:kundcenter61@hsb.se


FRÅGOR!



VÄLKOMMEN TILL ERT 
NYA BOENDE I HSB 
BRF BYXFICKAN!
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