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Brf Barnhuset 5 
 

Bra att veta för oss som bor på Drottninggatan 73 A 
 

 

 

 

 

Vi har ett vackert och trevligt hus i centrala Stockholm och är alla överens om att ta hand om 

detta på bästa sätt. Det är vi medlemmar som tillsammans äger föreningen. Om vi hjälps åt kan vi 

sänka boendekostnaderna. Var därför aktsam om föreningens egendom och vårda den väl. 

 

Här följer en oordnad information och några goda råd om hur vi klarar detta tillsammans. 

Komplettering till nedanstående är föreningens stadgar och utgivna regler för sophanteringen. 

 

 

Fastighetsservice 
För fastighetsskötseln har vi anlitat Nytorget Fastigheter AB. Uppdraget består av ekonomisk och 

teknisk förvaltning samt fastighetsservice och trappstädning. Felanmälan görs i först hand 

vardagar 

kl. 09.00 – 11.00  på telefon  08-640 08 00. 

Månadsavgiften till föreningen ska vara inbetald den sista vardagen i månaden. 

 

 

Andrahandsuthyrning 
I första hand upplåts en bostadsrätt med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv ska bo i den. För 

att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens medgivande.  

 

 

Trapphuset 
Trapphuset är en gemensam yta för oss boende i huset. Det är viktigt att hålla ytorna fria så att 

utryckningspersonal kan komma fram vid behov.  

Se till att porten går i lås efter passage. Detta gäller även övriga dörrar i huset. Vi vill ju undvika 

inbrott i lägenheterna och att ha obehöriga i port och grovgång. Var uppmärksam mot främlingar i 

huset! 

Soppåsar ska inte ställas ut i trappen utanför den egna dörren, utan ska av den boende själv 

förpassas till soptunnan på gården! 

Ställ gärna en blomma i trapphuset men glöm inte att själv ta hand om vattning och rentorkning 

av fönsterbrädan! 

 

 
Dörrar 
Du får inte skruva, spika, limma eller på annat sätt göra åverkan på din lägenhetsdörr. 

Du får t.ex. inte skruva fast en egen namnskylt eller klistra upp papperslappar på dörren. 

Föreningen som äger lägenhetsdörrarna ansvarar för namnskyltarna!   

 

Aktuell  fr.o.m. okt. 2003 och tillsvidare 
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Cyklar 
Cyklar ställer vi i cykelstället på gården och inte i trapphuset! 

 

 

Papper 
Hämtning av returpapper sker i grovgången mot gården. 

Anslag på väggen över tunnan beskriver vad som kan lämnas! 

 

 

Soprum 
Paketera och ställ grovsoporna så att de blir lätta att hantera vid hämtning. Vik ihop kartonger och 

placera dem vid grovsoporna. Kom ihåg att vi betalar per kubik och ju mindre avfallet är desto 

billigare blir det för oss i föreningen! Större kvantiteter grovsopor vid renovering eller avflyttning 

ska boende själv ombesörja bortforsling av. 

 
 
Glas och burkar 
Returglas och tomburkar lämnar vi tillbaka till butiken. För övrigt glas finns glasigloo vid t.ex. 

Konsum på Sveavägen. Ställ inte ut glas och sopor på icke avsedd plats i hopp om att någon 

annan ska frakta bort dem! Du måste göra det själv! 

 
 
Farligt avfall 
Du ansvarar själv för bortforslandet av avfallet till närmaste miljöstation. Detta ska därför inte 

ställas bland grovsoporna. Se regler för sophantering som är utdelade! 

 

 

Tvättstuga 
Tvättstugan finns i källaren och kan bokas mellan 07.00 och 23.00 i 4-timmarspass. Detta sker 

medelst en låscylinder som låses fast på en bokningstavla.  

Städning av tvättstugan är vars och ens ansvar efter eget användande. Att det blir städat är 

synnerligen viktigt för husfridens skull. Tvättstugan brukar vara ett tvisteämne i många 

föreningar, så låt oss visa att vi kan bättre! 

Torka av kladd och tvättmedelsrester på maskinerna och håll golv och övriga ytor rena!  

Torktumlaren har luddfilter under lucköppningen som ska rensas efter varje körning.  

Respektera tvättiderna och kom ihåg att ta bort din låscylinder efter avslutad tvättid! 

Annan boende har rätt att överta tvättid som inte påbörjats efter 30 minuter.  

 

 

Buller 
Vi ska inte orsaka störande ljud mellan kl. 23.00 och 07.00. Tänk på att vissa ljud (t.ex. när du 

borrar i väggen eller går med skor inomhus) lätt fortplantas till dina grannar.  

Vi bor i ett hus som är mycket lyhört och vi bör hålla en ljudnivå därefter. Tänk på att aldrig dra 

på  stereo och tv på hög volym! 
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Fasaden 
Parabolantenner eller markiser får ej sättas upp på huset. 
 

 
Fest 
Förvarna gärna dina grannar om du ska ha en större fest.Tänk på att dämpa ljudnivån efter 

kl.23.00!  

Gårdsfester är också trevliga att ha. Dock ska hänsyn tas till övriga boende så att nattro ej störs! 

 

 

Allmänt för allas trevnad 
� Hjälp gärna dina grannar med tillsyn av lägenheten, både under semester- och arbetstid.  

� Vi röker inte i våra gemensamma utrymmen; hiss, trappuppgång, tvättstuga. Skräpa inte ned 

med cigarettfimpar. Röker du på gården ska du tänka på att ta hand om fimparna själv. 

� Tänk på att om det går fort och lätt att göra rent i trapphus och entré, kostar städningen 

mindre!  

� Vi ska inte mata fåglar kring fastigheten - det drar bl.a. till sig råttor. 

� Vi ska hålla uppsikt över våra husdjur så att de inte förorenar eller stör omgivningen. 

� Tala med någon granne när du funderar över något som rör huset. Låt inte ev. 

irritationsmoment växa till grannosämja. 

� Styrelsen får gärna kontaktas i stora och små ärenden, t.ex. via en lapp i brevlådan nere i 

porten. 

 

 

 

  

Att vi hjälps åt och håller ordning i våra gemensamma utrymmen bidrar till allas trivsel! 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Styrelsen 
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  Viktiga telefonnummer                     
 
 
 

Fastighetsservice  
Om vi upptäcker skador eller brister i huset är det viktigt att vi ser till att få dem åtgärdade 

snarast. Kontakta i första hand vår fastighetsskötare Nytorget Fastigheter AB. Detta görs vardagar 

mellan 09.00 – 11.00 på telefon 08-640 08 00.  

 

 

Vid akuta situationer kontaktas de journummer som följer. Observera dock att detta  ska göras i 

yttersta nödfall, då det är förenat med stora kostnader som ska betalas av endera föreningen eller 

du själv, beroende på vad ärendet gäller!  

 

 

Jour 
För skador som du upptäcker efter kontorstid och som du bedömer måste åtgärdas omedelbart 

gäller att ta kontakt med Securitas på telefon 08-657 77 22. 

 

 

Hissen AB 
Vid problem; ta kontakt med Hissen AB på telefon 08-618 48 48. 

 

 

Låssmed  
Vid problem kan låssmed kontaktas dygnet runt på telefon 08-23 00 23. 

Dessa kostnader får respektive lägenhetsinnehavare stå för själv. 

 

 

Gasläckage 
Ring Fortum och felanmäl gaslukt inomhus på telefon 08-671 81 99 

Vid gaslukt utomhus telefon 08-671 81 47 

 
 

 


