Välkommen som medlem i vår förening
Här får du en folder med praktisk information för dig som är nyinflyttad. Läs igenom och spara
den gärna.
Någonting som är bra att veta som nyinflyttad är att du som bor i bostadsrätt i Brf Herden 5
behöver inte teckna bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Detta tillägg ingår i föreningens
försäkring som är teckad hos IF.

Innehållsförteckning
Denna folder innehåller följande sektioner
●
●
●
●
●
●

Kontaktuppgifter
Regler för andrahandsuthyrning
Regler vid renovering och ombyggnad av lägenhet
Ordningsregler
Föreningens Stadgar
Blankett för betalning av avgift med autogiro

Information i denna folder kan även hittas på vår hemsida www.herden5.se

Viktiga kontaktuppgifter för medlemmar och hyresgäster i Brf
Herden 5
Styrelsen
Epost: brfherden5@gmail.com
Hemsida: www.herden5.se
Styrelsens postlåda finns i trapphuset, nedre botten, Fleminggatan 109.
Adress:
Brf Herden 5
Fleminggatan 109, nb
112 45 Stockholm

Felanmälan
Felanmälan av gemensamma utrymmen ska göras till styrelsen via epost:
brfherden5@gmail.com.
Fel som rör din egen lägenhet skickas med mail till kundservice@fastighetsagarna.se, eller
per Telefon (öppettider måntor 07.0017.00, fre 07:0016.00)
08617 76 00
Vid akuta fall kontakta jouren: 08657 64 50

Lägenhetsnycklar
Kopior av din lägenhetsnyckel kan göras hos föreningens låssmed.
För att kvittera ut ny nyckel krävs att man visar upp befintlig lägenhetsnyckel, lägenhetsbevis
samt legetimation. Alla nycklar registreras!
Låsexperten, Upplandsgatan 62
Telefon: 0832 80 35 (även jour)

Ändring av namn på lägenhetsdörr och i trapphus
Kontakta styrelsen

Information om andrahandsuthyrning
Bostadsrättshavare i föreningen har rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand under vissa
förutsättningar. Detta regleras i stadgarna paragraf 47 och 49.
För att hyra ut lägenheten i andra hand krävs att:
● Bostadsrättsinnehavaren meddelar styrelsen skriftligen
● En kopia på upprättat andrahandskontrakt ska bifogas
● Uthyrningens längd ska anges i kontraktet
● Kontaktuppgifter till bostadsrättshavaren som hyr ur lägenheten samt till den/de som
ska hyra lägenheten ska bifogas
Dessa uppgifter kan lämnas i vår postlåda som finns i trapphuset, Fleminggatan 109 eller till
styrelsens email.
Styrelsen har rätt att under vissa förutsättningar avslå en förfrågan om andrahandsuthyrning.

Styrelsens riktlinjer i samband med renoverings- eller
ombyggnadsarbeten i lägenheten
En medlem som ska genomföra en renovering/ombyggnad/förändring avseende någon av
nedanstående punkter 27 i sin lägenhet måste skicka en skriftlig ansökan till styrelsen.
Arbetet får inte påbörjas innan styrelsen lämnat medgivande.
1. Ansökan
Ansökan skall innehålla:
● Namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer
● Beskrivning av vad som skall renoveras
● En ritning vid eventuella ändringar av planlösningen
2. Badrum
Vid renovering av badrum skall styrelsen kräva följande kompletterande handlingar:
● En ritning på badrummet
● Skriftligt intyg/certifikat på våtrumsbehörighet från hantverkaren/företaget som skall
utföra arbetet i lägenheten
● Provtryckningsintyg vid väsentliga ändringar av rör
● Kopia på egenkontroll efter avslutat arbete
● Kopia på skatteregistrering
● Kopia av hantverkarens försäkringshandlingar
3. Kök
Vid renovering av kök skall styrelsen kräva följande kompletterande handlingar:
● En ritning på köket
● Vid flytt av kök skall medlemmen redovisa hur hen tekniskt tänkt lösa el, vatten, och
avloppsinstallation samt frånluftsventilation
● Provtryckning vid väsentliga ändringar av rör
● Kopia på Fskattebevis
● Kopia av hantverkarens försäkringshandlingar
4. Elinstallationer
Vid samtliga arbeten med elinstallaion skall styrelsen kräva följande kompletterande
handlingar:
● Skriftligt intyg/cretifikat på elbehörighet från hantverkaren som skall urföra arbetet i
lägenheten

● Kopia på Fskattebevis
● Kopia av hantverkarens försäkringshandlingar
5. Ändringar av innerväggar
Vid ändringar av innerväggar skall styrelsen kräva följande kompletterande handlingar:
● En ritning på vilka förändringar man vill genomföra
● Uttalande av en konstruktör om den berörda väggen är bärande eller inte
○ Ej bärande vägg:
■ Skall man tänka på att det kan finnas infällda elledningar och vid arbete
som berör dessa måste behörig elektriker närvara
■ Om väggen innehåller ventilationskanaler måste funktionen för dessa
bibehållas
○ Bärande vägg:
■ En konstruktionsritning skall bifogas till ansökan
■ Bygganmälan måste utföras till stadsbyggnadskontoret och en kopia av
Byggsamrådsprotokollet lämnas till styrelsen (vissa åtgärder kräver
bygglov). Redovisning av vem som är Kvalitetsansvarig enligt PBL.
6. Ventilation
Inga arbeten som innebär ingrepp i fastighetens ventilationssystem får utföras utan
överlämnande av skriftligt intyg från Ventilationssakkunnig (tex OVKbesiktningsman) att
dessa inte påverkar funktioner i fastigheten för övrigt.
7. Värme
Inga arbeten får utföras med värmesystemet utan tillstånd. Om bostadsrättshavaren önskar
avlägsna eller flytta en värmekälla måste erfoderliga förberedelser utföras så att injustering av
fastighetens värmesystem kan återmonteras på ursprunglig plats.
Eventuella kostnader för erforderlig injustering av fastighetens värmesystem pga ingrepp i
värmeinstallaioner bekostas av bostadsrättshavaren.
8. Efter slutförd renovering
Efter avslutad renovering enligt någon av punkterna ovan skall bostatdsrättshavaren
överlämna relationshandlingar på utfört arbete till styrelsen. Relationshandlingarna skall
redovisa eventuella planlösningsförändringar samt förändrade förläggningar av installationer.
9. Löpande under renoveringen/ombyggnaden
● Tag hänsyn till grannar vad gäller oljud och andra olägenheter
● Bostadsrättshavaren ombesörjer själv städning vid nedskräpning av trappuppgång och
hiss

● Bostadsrättshavaren måste alltid meddela styrelsen vid åsamkad skada på
trappuppgång, hissar, portar och dylikt i samband med renovering och
ombyggnationer
● Bortforsling av rivningsavfall, byggspill, emballage, gamla vitvaror samt
målarfärgspytsar ombesörjs av bostadsrättshavaren. Denna typ av avfall får ej slängas
i grovsoprum.

Ordningsregler Brf Herden 5
Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för
sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt
boende ännu mer trivsamt.

§1 Allmän aktsamhet
Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift,
underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt.
Upptäcker du skador på gemensamma utrymmen ska dessa felanmälas till styrelsen
(brfherden5@gmail.com). Vid akuta fel kontaktas jouren på telefonnummer
08657 64 50. Kontaktuppgifter för felanmälan finns alltid uppsatta i trappuppgången, samt på
föreningens hemsida www.herden5.se.
§2. Frid nattetid
Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården mellan 22:00 07:00. Under helger
gäller 22:0009:00. Om ni har planerat att ha fest bör grannarna informeras innan festen. Om
ni har egen tvättmaskin och torktumlare så undvik att använda dem nattetid.
§3. Rökförbud
Det råder rökförbud i trappa, hiss, källare och vädringsbalkonger. I många fall sitter
lägenheternas luftintag i köket, vilket kan vara i direkt anslutning till vädringsbalkongerna.
§4. Fritt utrymme i trappor och källare
Det är strängeligen förbjudet att ställa personlig egendom utanför anvisat område. Både port,
trappuppgång och källargångar måste hållas rena och framkomliga. Börjar det brinna är
trappan er väg ut.
Av trivselskäl är det varken tillåtet att ställa ut sina hushållsopor i trappen eller kasta skräp i
trapphuset.

§5. Soprum och grovsoprum
Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs, och att endast hushållsopor slängs
i kärlen i de vanliga soprummen. Notera att flaskor ej får lämnas i soprummen.
För källsortering hänvisar vi till återvinningsstationen vid Igeldamsgatan/Fleminggatan 115.
Föreningen har ett grovsoprum för större sopor som töms varje vecka.Försök i största möjliga
mån komprimera det du slänger eftersom vi betalar per volym. Extra tömningar av
grovsoprum är mycket dyrt, och sopgubbarna kan neka att ta med skräp som står på golv
utanför kärlen.
Det är inte tillåtet att slänga:
● Vitvaror som kyl, frys, spis, diskmaskiner osv
● Stora möbler som soffor, sängar, matbord,
● Lösningsmedel, kemikalier eller frätande ämnen (thinner, ammoniak, råttgift)
● Byggavfall, plankor, köksinredning, garderober
● Målarfärg, målarfärgsburkar, kemikalier
● Julgranar
Lämna detta på närmaste återvinningscentral (Bromma, Linta Gårdsväg 16, tel: 08508 465
40)
http://www.stockholm.se//Serviceenhetsdetaljer/?enhet=08e39319d81d4aba919f122c81599b
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§6. Förändringar och renoveringar i lägenheten
När det gäller väsentliga förändringar i din bostad måste man få styrelsens godkännande. Är
du osäker på vad som räknas som väsentlig förändring, kontakta styrelsen.
Behöver du borra, spika eller utföra annat arbete som kan vara störande måste det utföras
med hänsyn till övriga boende, tänk på att inte börja för tidigt på morgonen eller för sent på
kvällen. Borrning är endast tillåten på följande tider: Måndag – Fredag kl 08.00 – 21.00,
Lördag och Söndag kl 10.00 – 20.00. Glöm inte att informera dina närmaste grannar vid en
omfattande renovering.
Ska tvätt eller diskmaskin installeras, måste en fackman göra detta.
§7. Uthyrning i andra hand
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran
om samtycke ska vara skriftlig, med aktuell tidsperiod för uthyrningen, information om
hyresgästen samt kontaktuppgifter både till hyresgästen och till bostadsrättshavaren.
Skicka kopia på andrahandskontrakt till styrelsen via mail brfherden5@gmail.com, eller lämna
i föreningens postlåda på Fleminggatan 109.
Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen
avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för hyresgäst i andrahand avtalas bort genom
ansökan till hyresnämnden, som har en särskild blankett för detta.

§8. Balkonger
Det är ej tillåtet att grilla från sin balkong med undantag av elgrill, och det är heller inte tillåtet
att skaka mattor från balkongen.
Om du har en blomlåda på balkongräcket så får denna inte vara monterad på ett sätt att det
finns olycksrisk om den faller ner. Antingen måste den sitta på insidan eller vara fastmonterad
i räcket.
§9. Gemensamma utgifter
Utgifter för värme, vatten och el för gemensamma utrymmen betalas av alla oss
bostadsrättsinnehavare gemensamt.
Fjärrvärme är en av de största utgiftsposterna för föreningen. Stäng vädringsbalkonger och
fönster i trapphus vintertid. Sänk gärna värmen om ni åker bort.
Iaktta även sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan.
Byt kranpackning när vatten står och droppar.
§10. Portar
Se till att porten stängs ordentligt efter dig. Om du märker att porten inte går igen ordentligt så
felanmäl den enligt punkt §1 ovan.
Polisanmäl olovligt intrång och skadegörelse.
§11. Projekt Huskurage
I vår föreningen eftersträvar vi en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid
oro eller misstanke om våld. Läs mer om projekt huskurage här.
Misstänker du att en granne utsätts för våld?
● Ring på hos grannen för att höra efter hur allt är
● Vid behov: ta hjälp av annan granne eller vald styrelseledamot för stöd och hjälp
● Ring polisen (kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta
eller hotfulla)

Autogiroanmälan, medgivande
Brf Herden 5 är kopplade till autogiro. Om du vill ansluta dig till autogirotjänsten, fyller du i
blanketten nedan. När du fyller i blanketten anger du ävenfrån vilket datum som du vill att autogirot
ska aktiveras. Observera dock att det tar 14 dagar från det att vi fått anmälan tills att autogirot
aktiveras. Blanketten skickas till:
SaveTime Fastighetsekonomi AB
Box 4072
102 62 Stockholm
Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon dagtid:
e-mail:

Bankkonto (inklusive clearingnummmer):
Bank:

Betalningsmottagare:
Organisationsnummer:

Jag vill betala med autogiro till ovanstående mottagare.
Ort och datum:

____________________________
(Underskrift)

____________________________
(Namnförtydligande)

