Att bo i bostadsratt
Som innehavane av en bostadsratt i en bostadsrattsforening ar du medlem i en ekonomisk forening. Foreningen
har till uppgift att upplata bostader at sina medlemmar pa
obegransad tid.

Trygghet i boendet
Att bo i bostadsratt innebar att du tillsammans med
ovriga medlemmar i bostadsrattsforeningen ager och
forvaltar bostaderna och andra gemensamma
anlaggningar som ingar i foreningens omrade. Genom
den styrelse ni valjer vid den arliga foreningsstamman,
bestammer du och dina grannar over era bostader.
Som agare av en bostadsratt har du standig besittningsratt till din bostad och kan inte bli uppsagd
forutsatt att du skoter dina skyldigheter gentemot
foreningen.
Du har ratt att gora vissa mindre forandringar i
bostaden. Daremot far du inte utan styrelsens
godkannande gora nagra vasentliga andringar, som att
flytta dorrar och vaggar Du har aven ratt att salja din
bostad till vem du vill. Bostadsrattsforeningens styrelse
ska dock godkanna koparen som medlem i foreningen.

Styrelse och firmatecknare
En bostadsrattsforening ar en juridisk person, vilket
innebar att den sjalv kan teckna avtal med exempelvis
leverantorer De som undertecknar avtal ar foreningens
styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.Vilka
som sitter i foreningens styrelse framgar av arsredovisningen eller i patent- och registreringsverkets foreningsregister (registreringsbeviset). P^ registreringsbeviset
framgar aven vem/vilka
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Stadgar och ekonomisk plan
Hos patent- och registreringsverket finns ocksa
foreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade.
Stadgama styr tillsammans med lagar och forordningar foreningens verksamhet. I den ekonomiska
planen finns uppgifter om foreningens bostader; vad
som ingar i ars-avgiften, andelstal, insatser med mera.
Varje forening ar skyldig att ha en medlemsforteckning
och en lagenhetsforteckning. I dessa finns foreningens
medlemmar angivna, vilka bostader som finns och
vilka som ar bostadsrattshavare, samt om bostaderna
ar pantsatta eller uthyrda i andra hand.

Nagra vanliga fragor
Vem svarar for reparationer och underbill?
Enligt stadgama ar du som medlem ansvarig for inre
reparationer och undemall av din egen bostad. Detta
galler aven marken, om sadan ingar i upplatelsen.
Foreningen svarar for det "yttre" underhallet av exempelvis fasader, yttertak och trapphus. En viss del av
arsavgiften avsatts for framtida undemall av gemensamma delar
Foretradare for foreningen ska ges tilltrade till lagenheten
nar det behovs for tillsyn eller for att utfora arbete som
foreningen svarar for
For att du lattare ska kunna tolka vilket undemall
som du respektive foreningen ansvarar for bifogas en
forteckning med tolkning av Bostadsrattslagen
(7 kapitlet 12§) och foreningens stadgar (28§).

Vilken forsakring behover jag?
Foreningens fastighetsforsakring tacker skador pa
byggnad fororsakade av utstrommande ledningsvatten och brand. Fastighetsforsakringen tacker
daremot inte skador pa din egen egendom. Du bor
alltsa teckna en egen hemforsakring med
"bostadsrattstillagg". Tillagget tacker skador pa den
egendom du ar underhallsskyldig for enligt foreningens
stadgar.
Vad ingar i arsavgiften?
Arsavgiften ska tacka din del av foreningens gemensamma kostnader, till exempel rantor, amorteringar,
forvaltning och fastighetsforsakring. I den ekonomiska
planen finns angivet vilka kostnader som ingar i
irsavgiften. Arsavgiftens storlek bestams av styrelsen
och fordelning sker efter bostadernas andelstal.
Arsavgiften ska betalas manadsvis i forskott frin och
med tilltradesdagen.
Eftersom foreningens medlemmar sjalva forvaltar
bostadema och de gemensamma anlaggningama har
du i hog grad mojlighet att paverka driftskostnaderna.
Du bor till sjalvkostnadspris.
Fir jag hyra ut min bostad i andra hand?
Allmant galler att du inte kan hyra ut din bostad i
andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahandsuthyming i vissa fall, om "beaktansvarda skal" foreligger Andra-handsuthyrningen ska tidsbegransas. Om
styrelsen avslir din ansokan att hyra ut kan du vanda
dig till Hyresnamnden for provning.
Du som bostadsrattshavare ansvarar for din bostad,
aven under uthymingstiden. Detta innebar att du ska
se till att arsavgiften blir betald, att din hyresgast inte
misskoter sig med mera. Du maste dessutom se till
att din hyresgast avstar fran sitt besittningsskydd. I
annat fall kan du fa svart att fa tillbaka din bostad
efter uthymingstiden. Vand dig till Hyresnamnden for
mer information.
Nar kan jag overlata min bostadsratt?
Du kan nar som heist salja din bostad och till vilket
pris du vill. Forsaljningen ska vara skriftlig. For giltigt
kop kravs att koparen godkanns av styrelsen samt
att overlitelsehandlingen anger koparens och saljarens
namn, personnummer, adress, overlatelsesumma och
vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas

av kopare och saljare samt godkannas av make/maka
eller
sambo. Eventuell pantsattning maste losas eller
overlatas innan en overlatelse kan ske. En kopia av
avtalet ska lamnas till styrelsen tillsammans med utoch intradesansokningar betraffande medlemskap.
Hur kan jag paverka mitt boende?
Nomnalt sett ska foreningen halla foreningsstamma
fore juni manads utging varje ar (rakenskapsar finns
angivet i stadgama och pi registreringsbeviset). Vid
detta tillfalle samlas foreningens medlemmar for att
gemensamt ga igenom arets verksamhet. Styrelsen
ska presentera arsredovisning och verksamhetsberattelse. Foreningsstamman ska godkanna styrelsens
forvaltning - "ge styrelsen ansvarsfrihet".
Varje medlem kan komma med forslag till verksamheter/atgarder Forslagen kan skickas till styrelsen
fortlopande under aret. De forslag som styrelsen inte
kan fatta beslut om, hanskjuts till foreningsstamman
och bor da ha kommit in i god tid innan denna ager
rum. Meddelande om datum for stamman kommer
att skickas ut till medlemmama. Vid stamman valjer
foreningen styrelse och revisorer for det kommande
aret (se stadgar).
En extra foreningsstamma kan ocksi forekomma.
Detta kan ske om foreningens stadgar ska andras
eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgorande i nagon
speciell fraga. Aven en grupp medlemmar (minst 10
procent av alia rostberattigade medlemmar) samt
revisorerna kan begara att extra stamma halls.x
extra foreningsstamma fattas endast beslut^
arenden som ligger bakom att <

Protokoll
Protokoll frin foreningsstammor ska enligt stadgama
vara tillgangliga for medlemmar senast tre veckor
efter stamman. Det ar endast stammoprotokoll som
samtliga medlemmar har ratt att ta del av. Protokoll
frin styr-elsesammantraden ar inte offentliga eftersom
de kan innehalla konfidentiella uppgifter om enskilda
medlemmar; men revisorerna kan lasa protokoll for
din rakning.

Har du fragor?
Om det ar nagot du undrar over kan du vanda dig till
din styrelse.
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Vem ska svara for underhallet
av bostadsratten?
Nedan foljer en tolkning av Bostadsrattslagen (7 kap 12§) och foreningens stadgar (28§). Om
du saknar nagot i listan, kontakta styrelsen.

Byggdel

Brf:s ansvar

MedLansvar

Anmarkningar

Balkong
Malning av golv och insidan pi
fronterna och ev. tak

X

Vadringsstallning och beslag

X

Odlingslador

X

Malning av utsida tak, front
och skarm

X

Ytterdorr
X

Dorrblad, karm och foder
Utvandig ytbehandling av dorrblad,
karm och foder

X

X

Lasanordning, handtag och beslag
samt ringklocka
Namnskylt och brevinkast

X
X

Tatningslist

Golv i bostaden
X

Parkett, matta, Winker eller dyl.

Vaggar och tak i bostaden

I vatrum avses med

X

Ytskikt, tapeter, vav, malning eller
annan ytbelaggning

ytbelaggning golv-,
vaggmatta och/eller
keramiska plattor med

Fonster och fonsterdorrar

bakomliggande tatskikt

X

Invandig malning samt mellan bagarna
Yttre malning

X

Fonsterglas

X

Spanjolett inkl. handtag

X

Bostadsparmen - Brf Ebladet Juli 2004
A/led reservation for andringar och eventuel/a tryckfei

Byggdel

Brf:s ansvar

MedLansvar

Beslag

X

Fonsterbank, persienner och markiser

X

Vadringsfilter och tatningslister

X

Anmarkningar

WS-artiklar
Badkar, tvattstall och bide

X

Duschkabin

X

Blandare, duschanordning, vattenlas,
bottenventiler och packningar

X

WC-stol; porslin och sits

X

WC-stol; anordning for vattentillforseln

X

Diskbank inkl. blandare

X

Kail- och vamrivattenledningar
inkl. armatur

X

Inne i bostaden

Avloppsledningar med golvbrunn och
sil inkl. avloppsnensning

X

Inne i bostaden

(X)

Medlemmen svarar

Vattenradiatorer med ventiler och
termostat

X

Ventilationsdon

X

for malning

Fran- och tilluftsventiler

Ventilationsfilter

X

TvattUtrUStning (Inne i bostaden)
Tvattmaskin och torkutrustning

X

Tvattbank och tvattlada

X

Byte och rengoring

Koksutrustning
Diskmaskin
Kyi- och frysskap
Spis och koksflakt

X
X
X

Om flakten ingar i husets
ventilationssystem svarar
brf. for utbyte m m.
Medlem ansvararfor
rengoring och byte av filter.
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Byggdel

Brf:s ansvar

MedLansvar

Forrad m.m.
Forrad tillhorande bostaden

X

Enskilt sopskap eller liknande

X

Sop/Cyckelrum

X

Avskiljande natvagg i forrad

X

Carport

X

Elartiklar
Elcentralen och ledningarfram till denna

X

Ovriga ledningar

X

Strombrytare och vagguttag

X

Ovrigt
Inredningssnickerier inkl. bl a trosklar,
sockiar, foder och lister

X

Badrumsskap, hatthylla, torkstallning
och gardinstanger

X

Glober till den fasta belysningen

X

Innerdorrar

X

Invandiga trappor i bostaden och
i forekommande fall invandig stege
till vindsutrymme

X

Beslag

X
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Anmarkningar

Besiktning och sakerhetstankande
Slutbesiktning av bostaden gors fore tilltradet och
inflyttningen. Den utfors av en opartisk besiktningsman.
En efterbesiktning brukar ocksa ske innan inflyttning.
Den ar till for att kontnollera att eventuella fel och
brister som pitalats vid slutbesiktningen
har rfttats till.
For entreprenaden galler en garanti under tvi an I
anslutning till garantitidens utgang utfors en garantibesiktning. Fel som noteras vid garantibesiktningen
itgardas av entreprenorema. Om fel skulle upptackas
under de forsta iren ar det viktigt att de omgaende
anmals enligt instruktionerna under fliken "Kundservice/
felanmalan".

Byggfelsforsakringen ger skydd mot eventuella fel som
framtrader efter garantitiden. Den "foljer huset" och
galler darmed gentemot ny agane efter forsaljning.
Byggfelsforsakringen omfattar:
• Fel i konstruktion, utforande eller material pi
forsakrad egendom.
• Skada pi forsakrad egendom orsakad av sadana fel.
For forsakringen galler en sjalvrisk vid varje skada.
Produktbroschyrer kan laddas ner frin
www.bostadsgaranti.se

Egna installationer
Forsakringarsom ingari kopet
Under produktionsskedet galler en fardigstallandeforsakring utstalld av en extern forsakringsgivare,
exempelvis Byggnadsgaranti eller Forsakrings AB
Bostadsgaranti. Forsakringen galler om entreprenoren
skulle gi i konkurs och damned inte kan fardigstalla
uppforandet av husen och innebar att forsakringsgivaren bygger fardigt och tar merkostnaden.
Vidare tecknas for foreningens fastighet en byggfelsforsakring som galler frin godkand slutbesiktning och
tio ar framat. Forsakringen tecknas hos nSgon av de
ovan namnda forsakringsgivarna. For forsakringen galler
en engangspremie som ingar i kopesumman.
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Bide av sakemetsskal och for att garantin ska galla ar
det viktigt att anslutning till vatten och avlopp gors pi
ett riktigt satt Installationer miste alltid utforas av
behorig installator
Avstangningsventilen kan vara placerad synlig pi
vattenledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka. Om du ar osaken kontakta din fastighetsforvaltare.

Tips for att undvika fuktskador

Skotselanvisningama viktiga for hallbarheten

Att vadra i ett nybyggt hus ar extra viktigt, di den
fukt som finns miste fa tillfalle att forsvinna. Vadra
darfor mer an normalt under de forsta minaderna.

Till alia material och produkter foljer skotsel- eller
bruksanvisningar I dessa finns information som hjalper
dig att hilla bostaden i samma fina skick som nar du
flyttade in.

Tank ocksi pi att tra ar kansligt for vaxlingar mellan
torr och fuktig luft I ett rum med hog luftfuktighet
suger tramobler it sig fukt och skador kan uppsti
om man inte ar forsiktig vid placeringen av moblerna.
Stall tramobler glest och en bit frin yttervaggarna, si
att luften kan cirkulera fritt runt dem. Pi si satt
undviks skador pi bide mobler och vagg.

Vid vattenskada
Om bostaden rikar ut for en vattenskada ska du
omgiende stanga av vattnet. Avstangningsventiler
finns pi respektive vattenledning eller gemensamt
bakom en lucka i ett schakt. Ta reda pi var ventilerna
ar placerade si att du snabbt kan stanga av vattnet
vid lackage. Om nigot dolt ror skulle borja lacka,
rinner lackagevattnet ut genom ett ror i badrumsvaggen strax ovanfor golvet.

Bamsakerhetssparrar
Barnsakerhetssparrar i kok ar obligatoriska i nybyggda
bostader och kravs for godkannande vid slutbesiktningen. Har du inte behov av dessa, kan du enkelt
montera bort och spara dem for eventuellt framtida
behov.

[!] Om vatten tranger fram ur lackageindikeringsroret, stang av vattnet och gor en felanmalan.

Tragolven lever med arstiderna
Aven ett tragolv piverkas av luftfuktigheten. Under
vintern kan golvet bide krympa och kupa sig pi grund
av att det rider en lig relativ luftfuktighet inomhus.
Under sommaren okar den relativa luftfuktigheten och
tract utvidgar sig igen. Med ratt underhill har tragolv en
mycket ling livslangd.
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Hemforsakrin
Om du inte redan har tecknat en hemforsakring, ska du
gora det Forsakringen ger dig ersattning for bland annat
stold, skadegorelse, brand och oversvamning.

I en hemforsakring ingar en ansvarsdel som trader in
om du blir villande till en skada. Om till exempel en
vattenskada uppstar i bostaden eller hos grannen
beroende pa att din tvatt- eller diskmaskin inte
installerats av fackman, kan du bli skadestindsskyldig. Da
ar det viktigt att ha en hemforsakring som tacker dessa
kostnader
Eftersom bostadsrattshavaren enligt bostadsrattslagen
och foreningens stadgar har ett vidare ansvar for sin
bostad an en hyresgast for sin hyreslagenhet, ar vissa
skadehandelser som en bostadsrattshavare ansvarar for
inte ersattningsbara genom normal hemforsakring och
inte heller genom bostadsrattsforeningens fastighetsforsakring.
For att erbjuda bostadsrattshavare ett forsakringsskydd
vid sidana skadehandelser har forsakringsbolagen tagit
fram en tillaggsforsakring till hemforsakringen - ett si
kallat bostadsrattstillagg. Tillaggsforsakringen ar en

[!] Forvara inte
stoldbegarlig
egendom i forriden.
Vid inbrott kan det
aventyra mqjligheten
att fi ersattning frin
forsakringsbolaget
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allriskforsakring som ersatter plotslig och oforutsedd
skada pa:
• Den egendom bostadsrattshavaren ar underhillsskyldig for enligt bostadsrattslagen och foreningens
stadgar, exempelvis inredning i kok och badrum,
fonster och golv.
• Fast inredning som ags av bostadsrattshavaren.
Bostaden ar utrustad med en sakerhetsdorr
Anmal detta till drtt forsakringsbolag si kan det innebara
lagre premie pi din hemforsakring. For normala
hemforsakringar finns inga krav pi godkanda lisenheter
Forst nar hoga losoresvarden foreligger finns sidana

krav.
Vid si kallade extra hoga losoresvarden finns dessutom
krav pi fonsterlis, fonstergaller etc. Beloppsgransema for
hoga och extra hoga losoresvarden varierar, dels mellan
forsakringsbolagen och dels inom landet Kontakta ditt
forsakringsbolag for att fi information om gallande regler

Gemensamma utrymmen
I ett bostadsrattsomrade finns det gott om gemensamma utrymmen. I allt fran trappor och entreer, till
kallare, cykelrum och tvattstugor delas utrymmet med
andra. Det innebar naturligtvis att hansyn maste tas - sa
att alia verkligen kan anvanda dem.

Cykel- och barnvagnsrum
Gemensamma cykelrum finns i separata byggnader
Forvaringsutrymme for barnvagnar och rullstolar finns
i souterarrangplan.
Med entreer och gangvagar som ar fria fran pulkor,
skidor och andra skrymmande foremal, underlattas
framkomligheten for stadpersonal, samt for ambulanspersonal och brandman vid en eventuell olycka.

Forrid och kallare
Varje bostad har ett eget forrad i kallaren. Forraden ar
markta med bostadsnummer Forradsrum ska vara
lasta aven om de ej anvands.
Ur brand- och stoldsynpunkt ska dorrar till kallare
hallas lasta. Det ar ocksa mycket viktigt att sa kallade
branddorrar ar stangda.
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Tvattstuga
En gemensam tvattstuga finns i kallaren i hus 3 och 5
med adress Aron Lindgrens vag 6 resp 2. Tidsbokning
av tvattpass sker med hjalp av en bokningscylinder pa
bokningstavlan i tvattstugan. Dar framgar vilka tider
som ar tillgangliga. I tvattstugan finns aven maskininstruktioner Uppstar fel pa nagon maskin ar det
viktigt att du omgaende gor en felanmalan.

Nycklar och post
Till bostaden ingar tre bostadsnycklar, tva postboxnycklan fyra tillhallarnycklar, tre hushallsnycklar samt tva
bokningsnycklar till foreningens gemensamma tvattstuga. Kontakta styrelsen vid bestallning av extra
bostadsnycklar

Nyckel

Anvandstill

Tillhallarnyckel
Bostadsnyckel

Extralas till lagenheten
Entreport, cykel- och barnvagns
rum.sop- och grovsoprum
Bostadsforrad, tvattstuga (entre)
Tvattstuga

Hushallsnyckel
Bokningsnyckel

Posthantering
Posten levereras till din postbox i husets entre. Dar
finns aven en postlada for avgaende post som toms
av brevbararen i samband med att posten lamnas.
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Tidningshallare
Morgontidningen levereras till en tidningshallare..
utanfor din dorr Ar du bortrest bor du
^
avbestalla tidningen eller be din granne
ta hand om den.

Kodlas
Trapphusentreerna fran garden ar forsedda med
kodlas som ar i funktion mellan klockan 06.00 och
21.00. Du kan aven oppna porten med din bostadsnyckel.

El, varme och vatten
Bostaden ar utrustad med moderna varme- och
vattensystem. Dessa ar i sig energisnala och miljoanpassade, men du sjalv kan ocksa paverka bade
energiforbrukning och kostnader genom de val du gor

Hushallsel
Bostadens elcentral ar utrustad med automatsakringar Om en sakring loser ut, ska du ta reda pa
orsaken innan sakringen slas pa igen.
I elcentralen sitter en jordfelsbrytare som har till
uppgift att bryta strommen om det uppstar ett
jordfel i

nagon elektrisk apparat, som damned riskerar att bli
stromforande. Samtliga eluttag, utom for kyl och frys, ar
anslutna till jordfelsbrytaren.
Alia eluttag ar jordade for att oka sakerheten. Anvand
darfor alltid godkanda jordade elkontakter Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hartork, kan
aven anslutas till jordade uttag. Dessa apparater ar
markta med en dubbelkvadrat, ett sa kallat Fi-marke.
De fiesta eluttag har enfasanslutning.Till vissa apparater
med hog effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser
Elmatama och huvudsakringama ar placerade i ett
elskap i trapphuset eller i kallaren. Kontakta fastighetsforvaltningen om du onskar lasa av din matarstallning.

[!] Ta alltid reda pa orsaken till att jordfelsbrytaren slagit till innan du aterstaller den. Kontakta fackman
om du inte sjalv kan hrtta felet. Att anvanda en elapparat med jondfel kan vara forenat med direkt livsfara!
Jordfelsbrytaren aterstalls via en kontakt i elcentralen.
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Uppvarmning

Vatten

Rumstemperaturen regleras med temnostatventiler som
ar placerade pa radiatorema. Dessa ar forinstallda for
att ge en rumstemperatur pa cirka +21 grader Det ar
viktigt att termostaten inte tacks over Kanselkroppen
som ska kanna av rumstemperaturen kan da inte kanna
av ratt temperatur

Bostaden ar forberedd for anslutning till vatten och
aviopp for egen tvatt- och diskmaskin. Om bostaden
rikar ut for en vattenskada eller om vatten tranger
fram ur lackageindikeringsroret ska du omgaende
stanga av vattnet (lucka i badrummet, markt vattenavstangning). Las mer under "Besiktning och
sakerhetstankande".

Badrummen ar utrustade med komfortvarme som
regleras med en termostatventil placerad pa vaggen.

[!] Ar bostaden utrustad med komfortvarme
innebar det att varmen fomindrar kanslan av
kalla golv dar Winker ar inlagt Komfortvarme
ar ingen varmekalla i sig.
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Ventilation
Ventilationssystemet i bostaden fungerar i princip si att
en frinluftsflakt suger ut luften frin badrum, we, kok och
forrid och ersattningsluft tas in i bostaden via tilluftsdon
i sov- och vardagsrum bakom radiatorer

Matlagning och vadring
Vid matlagning kan frinluftsflodet i koket okas genom
att "timem" pS spiskapan vrids upp till Qnskat
tidsintervall. Fettfiltret i spiskapan maste rengoras med
jamna mellanrum for att luftflodet inte ska forsamras.

Mindre luftomsattning vid vinterkyla
Ventilationssystemet ar utrustat med utetemperaturreglering. Det innebar att luftomsattningen minskar
nagot om det ar kallt ute, vilket ocksi minskar risken
for kalldrag vid tilluftsdonen under fonstema.
Eftersom luftflodet aven reduceras i spiskapan kan en
nagot minskad utsugningsformiga eventuellt markas
vid matlagning di det ar mycket kallt ute.

Renande filter
Tilluftsdonen, som ar placerade bakom radiatorerna, ar
utrustade med ett lostagbart filter Se bruksanvisning.
Hur filtret byts och var nya filter finns att kopa
framgir av den bifogade broschyren. Filtret fangar
upp medelstora och grovre partiklar som exempelvis
pollen. Det bor bytas vartannat ir och rengoras med
jamna intervaller genom dammsugning.
Tilluftsdonet kan kompletteras med ett kolfilter som
aven fangar upp till exempel avgaser Andra inte
installningen av frinluftsventilerna, di det kan rubba
hela ventilationssystemets funktion. Ett ventilationssystem i obalans kan ge okade uppvarmningskostnader
och i varsta fall fukt- och mogelskador i vatutrymmen.
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Kondens pa energifonster
Fonster med god isoleringsformaga (lagt Up-varde)
kan efter klara natter fl kondens pi ytterrutans
utsida. Orsaken ar att glasets utsida ibland blir kallare
an uteluften, pj samma satt som framrutan pi en bil
kan fa rimfrost Kondensen brukar begransas till
fonstrets nederkant och bara upptrada under tidiga
morgontimmar; framforallt under senhosten. Sidan
kondens ar ofarlig och ger inte upphov till skador pi
fonstret, utan visar snarare att det fungerar Kondensen brukar forsvinna si snart uteluften blir varmare.

TV, telefoni och IT
Internettrafik och TV
Bostaden ar aven utrustad med ett antal uttag som
kallas muftmedieuttag. Oftast hittar du uttagen i
vardagsrummet, koket och det storsta sovrummet
Din bostadsrattsforening har ett avtal med Comhem.
Du kan anvanda multimedieuttaget for att surfa pa
Internet via kabel-TV-natet Denna fasta uppkoppling ger
en begransad kapacitet For att ansluta sig till internet
tecknas ett separat avtal med Comhem. For mer
information, kontakta din kabel-TV-leverantor Comhem
eller styrelsen. Broschyr med information bilaga i denna
parm

Telefoni
Bostaden ar utrustad med ett huvudjack Telia har
ansvar for installationen (inklusive eventuella fel som
kan uppkomma) fram till och med huvudjacket.
Bostadens ovriga jack och tillhorande ledningar har du
som bostadsrattshavare underhallsansvar for Om du
onskar ytterligare telefonjack kan du bestalla det av
Telia eller av en elinstallator

[!] For att kunna anvanda dina gamla telefoner
i den nya bostaden, kravs modularkontakter
som passar i vagguttagen. Dessa finns att kopa i
valsorterade telebutiker
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Miljofakta
JM arbetar aktivt med miljofragor och har utbildat alia
medarbetare i praktiskt miljotankande. For att undvika
allergier och andra halso- och miljoproblem har foretaget
sedan ar 1995 arbetat med granskning och miljovardering av byggvaror
Varderingen gors av kemiska produkter och andra
varor som kan vara problematiska - exempelvis
farger, lim, fogmassor, belong, bruk och puts,
avjamningsmassor, rorsystem, golv- och takmaterial,
isoleringsmaterial och kemikalier De varor som
varderas som halso- eller miljofarliga far inte anvandas
i foretaget.
JM genomfor varderingen med utgingspunkt fran
uppgifter som begars in fran leverantoren. Hansyn tas
till varornas innehall av halso- och miljofarliga amnen
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och deras mojliga paverkan pa arbetsmiljon, boendemiljon samt den yttre miljon. Aven rivaruanvandning,
transporter och hur materialet kan atervinnas nar det
kasseras ingar i varderingen. Denna rutin ger god
kontroll och en vardefull dokumentation av vad som
byggs in i JMs hus.

Sophantering och kallsorterirv
Varje bostad ar utrustad med karl for kallsortering av
hushallsavfall. Karlen ar placerade i diskbanksskapet och
toms i det gemensamma soprummet.
I komplementsbyggnaden finns utrymme for utveckling av sopsorteringen om foreningen beslutar om det.
Vid inflyttningen finns endast karl for hushallssopor i
sophuset. Grovsopor, tidningar, glas och elavfall skall
slangas i atervinningsstationerna, se nasta stycke.

Av Jarfalla kommun finns det information att fa
angaende var narmaste glasigloo finns for sorterat
glas och detsamma galler for information for pappersinsamling. Grovsopor kan lamnas vid Jorvelns
atervinningsstation. For information; www.jarfalla.se
altemativt 08-580 289 42 till Jarfalla kommun, avfall
och renhallning. SITA Miljoservice - 08-445 78 20.

OBS! Tank pa att det ar foreningen, dvs ni, som drabbas av kostnader for extra tomingar som grovsopon
glas, tidningar mm skulle innebara om de slangs i grovsoprummet.
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Parkeriri'
P-plats i carport eller utomhus kan hyras av foreningen.
Det finns aven nagra platser avsedda for personer med
nedsatt rorelseformaga. Kontakta styrelsen for mer
information om kostnader, eventuell kolista med mera.
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Yttre miljo
Da ett omfattande arbete ar nedlagt pa att ge
omridet en enhetlig karaktar, finns ocksS vissa riktlinjer
att folja for att denna hanmoni ska bevaras.
Bostadsrattsforeningens styrelse har i samrid med
arkitekten tagit fram riktlinjer for parabolantenn,
markis, persiennen staket och inglasning av balkong
eller uteplats. For att glasa in en uteplats eller balkong
kravs dessutom bygglov. Bygglovet ar redan klart men
andock maste alltid en bygganmalan till kommunen
goras.
SjalvMart far du satta upp exempelvis markiser och
persienner - tanken ar att samordna kulorer och
modeller sa att helhetsintrycket blir trevligt. Kontakta
darfor styrelsen nar det galler all yttre forandring av
bostaden.
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De balkongskydd som ar beslutat
att anvandas heter Sandatex,
Tempotex 242 (gri/vitrandig).

