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Bra att veta om bostadsrättsföreningen Ryttaren VI 

 
Den här basinformationen riktar sig till samtliga boende i Ryttaren VI. Syftet med 

basinformationen är att man ska finna information som är bra att känna till när man bor i 
huset. 

Ryttaren VI 
Ryttaren VI är belägen på Wittstocksgatan 3-5, Oscars församling på Östermalm i 

Stockholm. Fastigheten består av 1480 kvm tomt, 3 454 kvm effektiv bostadsyta fördelat på 
42 lägenheter samt 473 kvm effektiv lokalyta fördelat på 2 lokaler. 

 
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus bestående av gathus uppfört 1921-1925. 

Arkitekt var G. A. Falk, byggherre Fastighets AB Nornan och byggmästare C. Zetterberg. 
Fastigheten är K-märkt i högsta klassen enligt Stadsmuseums klassificering, vilket betyder att 
den är särskilt värdefull med hänsyn till historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

 
Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI bildades 2001 och registrerades hos Patent och 

Registreringsverket den 11 januari 2002. Fastigheten tillträddes den 9 december 2002. 

BRF Ryttaren VI:s styrelse 
Namn:   E-post     Telefonnummer 
Ordförande: 
Per-Olof Thorstensson per.thorstensson@gmail.com  070-925 33 05 
Kassör: 
Per Cedergren  per_cedergren@krauthammer.com 070-543 68 01 
Ledamöter: 
Freddie Linder  hualtar@hotmail.com   070-450 11 42 
Agneta Blidberg  agneta.blidberg@telia.com  073-397 52 03 
Cenneth Eriksson  c-130@telia.com   070-346 46 79 
Elisabet Lundgren  elisabet.lundgren@norrtalje.se   076-043 64 00 
Rebecka Meijer  rebeckameijer@hotmail.com  073-661 80 21 
 
Valberedning: 
Jan Herin (sammankallande), Douglas Iveroth och Anne-Marie von Arbin 
Revisor: 
Karin Hammarberg 

Verksamheten 
Ryttaren VI:s verksamhetsår löper från den 1 september till den 31 augusti. Enligt 

stadgan ska ordinarie föreningsstämma hållas före februari månads utgång. 
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Verksamheten regleras enligt bostadsrättslagen och föreningens egna stadgar. 
Stadgarna kan erhållas av föreningens ordförande och varje bostadsrättshavare bör ta del av 
föreningens stadgar. Vid föreningens stämma kan styrelsen och enskilda medlemmar lägga 
fram förslag (motioner). Motioner kan inlämnas under hela året, dock senast en vecka före 
utlyst årsstämma för att den med säkerhet ska kunna behandlas. 

Förvaltare 
Teknisk förvaltning utförs av Fastighetsägarna Stockholm AB 
Fel anmäls i första hand till jourhavande styrelsemedlem enligt information på 

föreningens anslagstavla i entrén.  
Fastighetsskötare: Mats Ferner, mats.ferner@stofast.se, 070-417 7657. 

Kameral förvaltning och avgift till föreningen  
Kameral förvaltning utförs av Fastighetsägarna Stockholm AB, tel. 08-617 76 77. 

Månadsavgiften till föreningen fastställs av styrelsen. Månadsavgiften inbetalas via 
Fastighetsägarna Stockholm AB, bankgiro 5491-5319 alternativt postgiro 476 3000-9.  

 
Möjlighet till autogiro finns. Anmälan görs till Fastighetsägarna Stockholm AB. 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter (12 § i föreningens 
stadgar)  

 
Det är bostadsrättsföreningen som äger huset; inklusive lägenheterna. Föreningen 

upplåter bostäder i föreningens hus åt medlemmarna i föreningen. Medlemmarna ”äger” 
således inte sina lägenheter utan har bostadsrätt i föreningen.  

 
Andrahandsuthyrning av bostadsrätt (17 § föreningens stadgar) 
Det är föreningens mening att bostadsrätten ska innehas av den som permanent bor i 

lägenheten. Bostadsrättshavaren får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen 
ger sitt samtycke. Samtycke kan ske upp till 12 månader (undantagsvis 24 månader) om det 
finns beaktansvärda skäl för detta, såsom 

 
- tillfälligt arbete eller studier på annan ort 
- utlandstjänstgöring 
- ”provbo” i samboförhållande 
 
Skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning ska inges till styrelsen. Om medgivande för 

andrahandsuthyrning beviljas gäller följande: 
 
• Bostadsrättshavaren är ansvarig för inbetalning av månadsavgiften. 
• Bostadsrättshavaren är ansvarig för att andrahandshyresgästen eller dennes gäster 

inte stör andra boende eller skadar föreningens egendom. 
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Överlåtelse av bostadsrätt  
För att accepteras som medlem i föreningen måste man vara fysisk person som ämnar 

nyttja bostadsrätten som permanentbostad. Kostnaden för överlåtelse av bostadsrätten är 
2.5 % av gällande prisbasbelopp och kostnaden för pantsättning är 1 % av prisbasbeloppet. 

Teknisk förvaltning 

 
Jourtjänster 
Vid fel av akut karaktär kan jourtjänster dagtid anmälas till den styrelsemedlem som har 

jour. 
Akut fel är till exempel: 
• Översvämning, läckage som orsakar vattenskada. 
• Lägenheten saknar ström tros att alla säkringar är tillslagna. 
• Hissen ur funktion. Kontrollera först att hissen inte står på något våningsplan med 

hissdörren öppen. 
 
Alla åtgärder i den egna bostaden svarar bostadsrättsägaren för. Styrelsen kan stå till 

tjänst med tips på entreprenör. 

Allmänt 
Balkong 
Balkongskydd (på kungsbalkong) får monteras under förutsättning att de är sandfärgade 

och monteras fackmannamässigt. Styrelsen ska godkänna uppsättning av balkongskydd.       
 
Skottning av tak och kungsbalkonger 
I bostadsrättslägenhet försedd med balkong, terrass, mark/uteplats eller med egen 

ingång åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och skottning.  
 
Markiser 
Markiser får inte monteras på fasaden med hänsyn till Stadsmuseums klassificering. 

Efter styrelsens godkännande får markis monteras ovanför fönster med kungsbalkong.  
 
Lampor 
Med hänsyn till fastighetens K-märkning får endast vissa angivna lampor monteras på 

fasaden. Styrelsen ska godkänna uppsättning av lampor. 
 
Namnskyltar 
Styrelsen beställer nya namnskyltar till porttelefon, namntavla och dörr.  
Inga andra skyltar eller namnlappar är tillåtna.  
 
Skylt med ”Ingen reklam tack!” 
Om medlem inte önskar reklam så kontakta styrelsen som tillhandahåller skylt med 

texten ”Ingen reklam tack!”. Inga handskrivna lappar är tillåtna på dörren.  
 
 Vindsförråd 
Till varje bostadsrätt hör ett vindsförråd. Var noga med att inte lämna föremål och skräp 

i gångarna på vinden. Detta är också ett brandsäkerhetskrav. 
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Öppen spis 
Samtliga öppna spisar är renoverade och besiktigade under 2004. Bostadsrättshavaren 

svarar själv för den öppna spisens funktion samt för kanalens täthet. Bostadsrättsföreningen 
svarar för sotning vart fjärde år. 

 
Ventilation, allmänt  
Ventilationen i vårt hus sker med självdrag och bygger på att frisk luft kommer in i 

lägenheten vid fönstren och att varm luft går ut genom frånluftkanalen i respektive rum. För 
att ny luft ska kunna strömma in i lägenheten är det mycket viktigt att det finns 
tilluftsventiler som är öppna i anslutning till fönstret. I annat fall kommer luft sugas in genom 
andra håligheter, till exempel genom rökkanalen eller från grannens imkanal. 

 
På motsvarande sätt kan man arbeta med spjället till rökkanalen. Vid 

utomhustemperatur >10 grader bör det vara helt öppet och vid utomhustemperatur<0 
grader helt stängt (om man inte eldar). Om det finns möjlighet att reglera även övriga 
frånluftsventiler kan luftflödet i dessa med fördel justeras ner vid kall väderlek för erhållande 
av bättre inomhusklimat. Ventilerna har tre lägen: 1; ½; 0. 

 
Observera att vid eldning i öppna spisen ökar den mängd luft som lämnar lägenheten 

och mer luft måste släppas in i lägenheten.  
 
Köksventilation 
Självdragsventilation i kök. Tilluft i form av springventiler i fönster. Det är viktigt att 

springventilerna inte stängs helt då det riskerar att orsaka undertryck i lägenheten. Köksfläkt 
med kolfilter får installeras. Köksfläkt får inte anslutas till frånluftskanalen. 

 
Badrumsventilation 
Självdragande ventilation i badrum. Fläkt får inte anslutas till frånluftskanalen. 
 
Portkod 
Portkod fungerar mellan klockan 06.00-21.00. Övrig tid hänvisas gäster till porttelefonen 

och boende till nyckel. Var rädd om portkoden och släpp inte in okända människor.  
 
Porttelefonen 
Porttelefon finns. Valfritt telefonnummer ansluts till porttelefonen genom styrelsens 

försorg. Besökaren anropar med lägenhetsnummer + ”Ring/Öppna”-knappen. Dörren 
öppnas genom att trycka * på telefonen. För att porttelefonen ska fungera krävs att 
bostadsrättsföreningen har lagt in önskat telefonnummer.  

 
Ombyggnad av lägenhet 
Omdisponering av lägenhet, till exempel rivning av vägg eller ny placering av kök ska 

godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. 
 
Avlopp 
 Stockholm Vatten tillåter installation av köksavfallskvarn utan föregående prövning och 

utan avgift. 
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Fönster 
Bostadsrättföreningen ansvarar för målning av fönstrets utsida samt av utsida av karm. 

Bostadsrättshavaren svarar själv för målning av fönstrets insida samt av mellanparti samt 
den del av karmen som inte vetter utåt. 

 
Lägenhetsdörr 
Huvudlägenhetsdörren är installerad år 2005 och är en säkerhetsdörr från Swedoor 

Minikarm. Vid byte av dörr ska den nya till fullo överensstämma med originalfärgen i fråga 
om speglars storlek, friser, avstånd mellan speglar etc. Ytterdörrarna är föreningens 
egendom. Ny dörr ska godkännas av styrelsen. 

 
Tvättstuga 
Tvättstuga finns i källarplanet, ingång B. Utrustningen består av två tvättmaskiner, en 

torktumlare, två torkskåp samt mangel. Tvättbokning sker via lista. Det är endast tillåtet att 
boka en tvättid åt gången. Notera gärna om du kommer senare än när din tid börjar.  

Tvättpassen är: 
måndag-fredag 07.00-11.00 11.00–14.00 14.00–18.00 18.00–22.00 
lördag-söndag 08.00-12.00 12.0016.00 16.00–20.00 
 
Det är viktigt att rengöra samtliga filter (i torkskåpen och i torktumlaren) efter tvättning.  

Även tvättmedelsfacken ska rengöras. 
 
Garage 
Föreningen har fem garageplatser med hyresrätt. Hyran beslutas av styrelsen och 

regleras i avtal med respektive hyresgäst. Medlemmar i Ryttaren VI har företräde till 
garageplats. 

 
Kabel-tv/Bredband 
Kabel-tv levereras av ComHem. I månadsavgiften ingår ett analogt grundutbud som du 

kan ta del av via www.comhem.se . För bredband och övriga tjänster kontakta kundtjänst på 
0771-55 00 00. 

 
Sophantering 
Genom att sortera sopor hjälps vi åt att hålla nere föreningens kostnader samtidigt som 

vi gör en insats för miljön. Sophantering, som består av hushållssopor och grovsopor, är en 
av våra största driftskostnader efter energi. 

 
Sopinkastet 
Hushållssoporna ska komprimeras och förpackas så att de lätt går in i sopinkastet. De få 

alltså inte vara av den storleken att de måste pressas in! Soppåsar som inte går att slänga 
p.g.a. stopp får inte ställas i trappuppgången med hänsyn till lukt och annan olägenhet.  

 
När det blir stopp i sophanteringssystemet beror det oftast på hur vi slänger och 

förpackar våra sopor. Om någon avser att kasta flera soppåsar vid samma tillfälle måste man 
vänta minst 30 sekunder mellan varje påse. Det är nämligen så att om sopsäcken i källaren 
är fylld behöver karusellen med säckar minst denna tid för att vrida fram en ny säck. 

 
Grovsoprum 
Grovsoprummet är till för att slänga kartonger och brännbart material. 
Kartonger ska komprimeras innan de slängs. Börja alltid med att placera materialet 

längst in. 

http://www.comhem.se/�
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Farligt avfall får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas till någon av kommunens 
miljöstationer eller på någon av återvinningsstationerna. Exempel på farligt avfall är 
kemikalier, färg, lösningsmedel och oljor. Elektronik, kyl- och frysskåp får heller inte lämnas i 
grovsoprummet.  

 
Stockholm har tre återvinningscentraler, som förutom grovsopor tar emot 

elektronikavfall och farligt avfall. Återvinningsstationerna är kostnadsfria. Se 
www.stockholm.se för närmare information. Närmaste station för glas och 
förpackningsåtervinning finns på Östermalmsgatan 88 vid Östra Real. 

 
Pappersåtervinning 
4 gröna containers för pappersåtervinning finns tillgängliga i portiken, Wittstocksgatan 

5. Dessa kärl är endast avsedda för bläddringsbart papper, till exempel tidningspapper och 
reklam. Inget annat får kastas i dessa kärl. 

Botrivsel och trygghet 
 
Cyklar och barnvagnar 
Cyklar, och barnvagnar ska placeras på för därför avsedd plats. Cyklar kan ställas i 

cykelstället utanför Lützengatan 9, i cykelförrådet i källaren alternativt på cykelparkeringen 
nedanför portiken. Det är inte tillåtet att låsa fast sin cykel i staketet på innergården.  

  
Mopeder och motorcyklar 
Mopeder och motorcyklar får inte parkeras på gården utan hänvisas till annan plats. 
 
Hissar 
Hissarna är gamla och byggda enbart för persontransport. Det är därför viktigt att de 

vårdas och endast i begränsad omfattning användas vid flytt och materialtransport.  
 
Hemförsäkring 
Det är varje bostadsrättshavares ansvar att ha hemförsäkring med tilläggsförsäkring för 

bostadsrätt.  
 
Brandsäkerhet 
Det är bostadsrättshavarens ansvar att ha och regelbundet kontrollera funktionen och 

byta batterier i brandvarnarna. 
 
Vädringsbalkonger i trapphus A och B 
Vädringsbalkongerna är i behov av reparation och får för närvarande inte användas. 
 
Botrivsel 
Klockan 22.00 - 07.00 är ”tysta” tider på Wittstocksgatan 3. Undvik aktiviteter som stör 

dina grannar under dessa tider på dygnet, till exempel tvättning i egen tvättmaskin, 
diskmaskin, dammsugning och höga ljud från musikanläggningar. 

 
Rökning  
Rökning är förbjuden inne i trapphuset och på gemensamma vädringsbalkonger.  

http://www.stockholm.se/�
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Bilaga till Basinformation, reviderad april 2011 

 
 
Information till dig som ämnar anlita hantverkare samt information 

till hantverkare 
• Vårt trapphus är känsligt för slitage från såväl stötar som skrapning. 
• Var försiktig när ni bär föremål i trapphuset. Akta såväl väggar som 

belysningsarmaturer. 
• Luta inte smutsiga föremål mot väggarna. 
• Informera grannar ifall störande arbete kommer att utföras under längre tid. 
• Grovsoprummet är inte ämnat för rivningsavfall. I samband med större renoveringar 

svarar du själv för bortforsling av byggavfall. 
• Informera hantverkaren om att ta bort sina fimpar efter varje ”rökpass” . 
 
 
Förhållningsregler vid större ombyggnader och renoveringar 
 
• Som större ombyggnad räknas: 
1. Ingrepp som rivning eller upptagande av nya öppningar i befintliga väggar. 
2. Uppbyggnad av nya väggar och tillskapande av nya rum inom lägenheten. 
3. Ingrepp i våtutrymmen som kan komma att påverka tätskikt i väggar och golv. 
4. Ingrepp i och förändringar av byggnadens tekniska system såsom elstigar och 

gruppcentraler, rör för vatten och avlopp, ingrepp i och förändring av byggnadens 
värmesystem (värmerör och radiatorer) samt åtgärder som kan påverka byggnadens 
ventilationssystem (köks- och badrumsfläktar får inte anslutas) 

 
• En grundregel är att ingrepp i byggnadens inre och yttre fasader inte får göras. Detta 

betyder att bl.a. fönster och entrédörrar till lägenheterna inte får påverkas eller förändras. 
 
• Bostadsrättshavare ska alltid inhämta godkännande från föreningens styrelse innan 

ombyggnadsarbeten inom den egna bostadsrätten påbörjas.  
Som underlag för styrelsens behandling av ett ärende ska bostadsrättshavaren lämna 

ritningar, beskrivningar och en ungefärlig tidplan för arbetena. 
Styrelsen behandlar därefter ärendet och kan då komma att ha synpunkter på vad som 

ska göras och hur det ska genomföras. Vid behov kan föreningen kräva utlåtande från 
teknisk kompetens såsom konstruktör, VA-, eller elkonsult. Kostnader för detta belastas 
bostadsrättshavaren. 

 
• Föreningen har rätt att ställa krav på de entreprenörer som arbetar inom 

fastigheten.  
Dessa krav kan exempelvis vara att entreprenör ska uppvisa F-skattsedel eller certifikat 

som visar att man är godkänd att utföra våtrums- eller heta arbeten. 
 
• Byggnadsdelar såsom dörrar, karmar, foder och socklar ska rivas med försiktighet för 

att kunna återanvändas. Dessa detaljer får absolut inte kastas utan ska förvaras av 
bostadsrättshavaren själv för framtida användning i den egna bostadsrätten i föreningens 
fastighet. Alternativt ska byggnadsdelarna överlämnas till föreningen som förvarar dessa i 
ett centralt förråd.  
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På förekommen anledning poängteras härmed att byggnadsdelar enligt ovan, inte är den 
enskilde bostadsrättshavarens egendom utan att de tillhör föreningen. Skulle det dock vara 
så att en bostadsrättshavare vill komplettera med exempelvis dörrar i sin egen lägenhet så 
går det bra att vända sig till styrelsen för att få tillgång till tidigare rivna originaldörrar. 

 
• Ombyggnadsarbeten ska, innan de påbörjas, aviseras hos alla grannar som kan komma 

att påverkas. Detta ska ske genom den ombyggande bostadsrättshavarens försorg. 
 
• Under arbetenas gång ska trapphus täckas in och fortlöpande hållas rena och fria från 

damm och smuts. 
Lägenhetsdörr ska i mesta möjliga mån hållas stängd och helst också tätas för att 

undvika att damm i onödan sprids till trapphusen. Efter genomförda arbeten ska 
bostadsrättshavaren ombesörja slutstädning av trapphusen.  

 
Hissar ska användas med försiktighet, täckas in och skyddas mot slitage. Hissar får 

absolut inte överlastas och kostnader för eventuella behov av service eller utryckning för att 
exempelvis återställa överlastskydd kommer föreningen att debitera bostadsrättshavaren. 
Ytterportar ska inte onödigtvis ställas upp under längre tider. 

 
• Under den tid som arbetena inom en lägenhet pågår ska föreningen ges tillgång till 

lägenheten när så erfordras för löpande kontroll. Eftersom riskerna för brand och 
vattenskada är mångdubbelt högre vid byggnadsarbete än normalt är det viktigt att särskild 
aktsamhet iakttas under byggnadstiden.  
 

• Direkt efter det att byggnadsarbetena genomförts ska föreningen ges tillfälle att 
genom ombud eller på annat sätt, besiktiga utförda arbeten. 

 Detta för att säkerställa att arbetena utförts på ett riktigt sätt gällande för fastigheten 
väsentliga delar såsom exempelvis el, vatten och avlopp, ventilation och tätskikt, men också 
för att se att ombyggnaden följer träffade överenskommelser. 

 
Denna besiktning ska bekostas av bostadsrättshavaren. 
Ovanstående regler kan kanske tyckas vara omfattande för den som vill bygga om i sin 

lägenhet, men eftersom vi gemensamt bor i ett hus där vi är beroende av varandra så bör 
det vara lätt att inse värdet av klara förhållningsregler. 
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