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VIKTIGT! 
Länsförsäkringar Bank som hjälpte föreningen med 
finansieringen vid köpet av fastigheten inkluderade även en 
bostadsrättstilläggsförsäkring till alla medlemmar i föreningen. 
Länsförsäkringar har nu sagt upp denna försäkring och det är 
viktigt att du som har bostadsrätt skaffar en bostads-
rättsförsäkring genom din hemförsäkring. 
 
Vad är en bostadsrättstilläggsförsäkring? 
Bostadsrättstilläggsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, 
ett så kallat bostadsrättstillägg, som du är skyldig att ha om du äger 
en bostadsrätt. I en bostadsrättsförening har varje enskild medlem 
ansvar för de delar av huset som innefattas av respektive 
bostadsrättslägenhet, medan föreningen har ansvar för resterande 
delar av fastigheten. 
     Du som är ägare av en bostadsrättslägenhet ansvarar alltså för 
allt innanför din lägenhets väggar - men inte för det utanför dina 
egna innerväggar. Det innebär att du ansvarar för fast inredning 
såsom badkar, toalett och handfat, samt för golv och dörrar. Skador 
på den fasta inredningen kan vara mycket dyra att åtgärda och just 
därför tecknar du det separata bostadsrättstillägget till den vanliga 
hemförsäkringen. 
     I föreningens stadgar är det fastslaget att samtliga måste ha en 
hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring, vilket i praktiken alltså 
innebär att du behöver en vanlig hemförsäkring med ett 
bostadsrättstillägg. Bor du däremot i en hyresrätt är det endast en 
enkel hemförsäkring du behöver. Detsamma gäller dig som hyr en 
bostadsrätt men alltså inte är ägare av själva bostadsrätten. 
 
Höststädning 
Föreningen har sin städdag lördagen den 29 september, kl. 11:00-
15:00. Föreningen ordnar med förtäring, grillkorv med kaffe/te och 
fika. Här kan alla, oavsett ålder, vara med och bidra till att vår gård 
blir ännu finare.  
     Ni som inte har varit med tidigare och hjälpt till med städningen är 
mycket välkomna. Det är ett bra sätt att lära känna sina grannar och 
att bidra till allas vår trivsel och en fin gård. 
 
Rökning 
Du som röker bör visa hänsyn till de som inte röker eller som är 
allergiska mot rök. Undvik att röka på balkongen eller på ett ställe 
där folk passerar, t.ex. utanför tvättstugan eller nära fastigheten där 
rök kan sugas in i ventilationen och in i lägenheterna. Tänk på att 
inte röka på gården vid öppna fönster in till lägenheter. 
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Användning av droger 

På förekommen anledning vill vi påpeka att allt bruk av droger är olagligt i Sverige. I föreningens fastighet, 

både inom- och utomhus är naturligtvis allt bruk av droger förbjudet och olagligt och kommer att 

polisanmälas om det visar sig att det sker. 

     Då det kommit styrelsen till känna att rökning av hasch har förekommit inom vår fastighet önskar vi att 

alla håller ögonen öppna och ringer polisen om ni ser att det sker. Naturligtvis vill även styrelsen veta detta. 
 

Hushållssopor 

Tyvärr, nu fuskas det mycket vid sorteringen av våra hushållssopor. Som ni vet så har vi två kärl/containrar 

avsedda för plastavfall. Det är en del av föreningens miljöarbete att plasten återvinns. Nu händer det ofta 

att hushållssopor slängs i behållaren för plast. Detta leder till att de som hämtar soporna inte tömmer kärlen 

för plast och kärlen blir överfulla och föreningen får extra kostnader för extra tömning.  

     När du slänger dina sopor, kontrollera lite extra så att dina sopor hamnar i rätt kärl. Om du har frågor 

gällande föreningens sortering så hjälper vi gärna till och förklarar hur vi sorterar. 

 
Grovsopor 

Grovsopor eller elavfall som inte hör hemma bland hushållssoporna ska lämnas till grovsoporna. 

Grovsoporna är öppna för lämning måndagar mellan 18:00 – 19:00. Lämna aldrig grov- eller elsopor i 

rummet för hushållssopor. 

 
Tvättstugan 
Styrelsen har fått in klagomål att det inte städas och hålls rent efter användning av tvättstugan. Det är 
viktigt att man städar och gör rent efter sig. Om det är ostädat när du kommer till tvättstugan så ska du 
rapportera detta till styrelsen. Om du inte rapporterar och lämnar ostädat efter dig så står du som ansvarig 
för att det är ostädat.  
     Se till att ta bort ludd från torktumlaren och rensa facken för tvättmedel om det finns rester av tvättmedel 
efter att du tvättat. Torka av maskinerna från damm och tvättmedelsrester. Sopa och moppa golvet. 
     Den som vid ett flertal tillfällen lämnar ostädat efter sig kan förlora behörigheten att använda tvättstugan.  
 
Målning 
Under hösten/vintern kommer källargångarnas väggar att målas, samt golvet i den lägre fastigheten. 
 
Värmeväxlare 
Under hösten kommer fastighetens värmeväxlare att bytas ut. Det kan innebära att det kommer luft i 
systemet och att elementen i din lägenhet kan behövas luftas. Om inte elementen blir varma vid kall 
väderlek kan det innebära att de behöver luftas. Om du inte själv luftar elementen så kan vår 
fastighetsförvaltare Emvix ordna med detta. 
 
Fastighetsskötare 
Emvix, vår fastighetsförvaltare, meddelar att Cenneth, vår fastighetsskötare, kommer från och med nu att 
rondera hos oss på torsdagar. På måndagar är Cenneth hos våra grannföreningar Brf Härden och Brf 
Pillunden vilket gör att han ibland kan komma över och göra vissa felanmälningar på måndagar samt finns i 
närheten om det blir något akut. Men som sagt själva ronderingen kommer ske på torsdagar. 
 
Blombevattning 
Styrelsen vill tacka de boende i fastigheten som vattnade blommorna i våra rabatter i sommar. Det var en 
stor hjälp så att våra växter bättre klarade den mycket varma och torra sommaren. Tack! 
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