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Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en 
kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. 
Vi har därför sammanställt detta häfte som vi hoppas alla boende har nytta av. 
 
Styrelsen  rekommenderar också att du även läser stadgarna. 
 
Tanken är att detta häfte skall tillhöra lägenheten och överlämnas till den nye lägenhetsinnehavaren 
vid flyttning.  
 
 
      
 Styrelsen, september 2010 
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Att vara medlem 
Att bo i en bostadsförening är inte samma sak som att hyra sin bostad. Att äga ett hus tillsammans 
med sina grannar kräver ett större engagemang än att bara bli godkänd som medlem och därefter 
betala sin kvartalsavgift. Vi skall här försöka ge en vägledning i hur det är att vara medlem i vår 
bostadsförening. Föreningen skickar även ut ett medlemsblad ett par gånger /år där aktuell 
information tas upp. 
 
Alla medlemmar äger tillsammans huset vi bor i. Hur stor del vi äger beror på hur stor andel(ar), 
lägenhet(er), vi äger. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att administrera, förvalta 
och underhålla fastigheten med undantag för den andel som man själv har köpt. 
 
Därför är valet av styrelse viktigt för föreningen och det är medlemmarna tillsammans som utser 
styrelsen. Valberedningen, som också utses av medlemmarna på årsmötet, föreslår kandidater till 
styrelsen. Sedan är det medlemmarna som väljer styrelse på årsmötet. Varje enskild medlem har 
också rätt att på årsmötet föreslå nya kandidater till styrelseuppdrag. 
 
Man måste inte kunna allt om hur en fastighet sköts för att vara med i styrelsen! Visst är det bra 
om man kan något om fastighetsskötsel men det finns många arbetsuppgifter som alla kan klara 
av. Ett bra sätt att känna sig för, om man är osäker, är att ställa upp som suppleant i styrelsen ett 
år. Man kan då ta på sig mindre uppgifter tillsammans med en mer erfaren styrelsemedlem och på 
det sättet lära sig mer om vad styrelsearbetet innebär. 
 
Vi ser gärna att alla som är medlemmar i föreningen under någon eller några perioder tar på sig 
ett uppdrag av något slag i vår förening. Visst finns det perioder i livet då man är väldigt 
engagerad i t.ex. familj, arbete eller annat, då man inte har tid med sin bostadsförening. Men om 
man alltid är den som aldrig har tid med sin förening, aldrig kan vara med på städdagar, årsmöte 
och dyl., då bör man nog fundera lite extra över sitt val av boendeform. Givetvis finns det skäl 
som gör att man inte kan hjälpa till, men för att föreningen skall fungera så krävs engagemang 
från medlemmarna! 
 
Att bli medlem i föreningen har för många inneburit att man har gjort sitt livs största enskilda 
investering, i pengar räknat. Att vara engagerad i föreningens skötsel är att ta sitt ansvar för sin 
egen investering! 

Alla medlemmar har också ett dagligt ansvar som man i och med medlemskapet har tagit på sig. 
Det gäller alla medlemmar, även de som ingår i styrelsen. När vi rör oss inom fastigheten så kan 
man tänka på att vi alla är delägare i det vi ser, och att vi har ansvar för att det ser snyggt och 
trevligt ut, och för att vara aktsamma om våra gemensamma ägodelar. Om alla har det synsättet 
så märks det också genom att kvartalsavgiften till föreningen kan hållas lägre. 
Utnyttja fördelen att kunna påverka din boendemiljö. Kom med och jobba i din 
förening! 
 
Denna ”slogan” har vi haft med i tidigare utgåvor av detta informationshäfte och den gäller i 
högsta grad även idag. En gång per år tar valberedningen kontakt med medlemmarna för att få 
personer att jobba i styrelsen. Fundera därför på vad du kan hjälpa till med.
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Huset och dess förvaltning. 
Allmänt 
 
Bostadsföreningen Ansgarius som bildades 1920 har till uppgift att verka för goda 
bostadsförhållanden för sina medlemmar. 
 
Husets lagfart innehas av föreningen som helhet och dess beslutande organ är styrelsen. Talan mot 
styrelsebeslut kan göras till allmän domstol, således ej till hyresnämnden. 
 
Föreningen är ansluten till Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, SBC, som bistår 
sina medlemmar med bl.a. juridisk hjälp och konsultation.  
 
Huset byggdes 1914 och består av ett hus mot gatan med uppgångarna A och B, och ett gårdshus 
med uppgångarna C och D. Det finns två gårdar, den "lilla gården" med cykelställ och den "stora 
gården" med trädgårdsmöbler, soptunnor, sandlåda mm. 
 
Huset innehåller 67 andelar samt några lokaler. Vid föreningens bildande fanns det 10 stycken 
tvårumslägenheter, resten var ettor. Genom sammanslagningar har ett antal större lägenheter 
skapats. Adressen är : Högalidsgatan 34, 117 30 Stockholm. Fastighetsbeteckningen är Muttern 13. 

Medlemskap. 
Den som köper en lägenhet blir, efter godkännande av styrelsen, medlem i föreningen.  
 
För att bli godkänd skall följande finnas: 
 

 Intyg på att köparen skall bebo lägenheten själv. 
 Av styrelsen godkända referenser. 

 
Medlemmens rättigheter och skyldigheter regleras i föreningens stadgar. 

Föreningsstämma. 
Föreningsstämma (årsmöte), hålls normalt en gång per år (under våren). På föreningsstämman 
beslutar medlemmarna om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelse och 
revisorer för det kommande året väljs. Dessutom beslutas om nästa års verksamhet, reparationer, 
budget mm. 

Styrelse. 
De medlemmar som har fått förtroendet att ingå i styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen 
har ansvar för att de åtgärder som är nödvändiga för fastigheten blir vidtagna, antingen av styrelsen 
själv eller genom uppdrag till företag/hantverkare. Styrelsen består av 5-7 personer och 2-4 
suppleanter. Har du frågor, förslag eller klagomål som du vill diskutera med styrelsen, är du 
välkommen att komma till ett styrelsemöte, som hålls ungefär en gång i månaden. Datum och tid 
anslås på anslagstavlorna inför varje möte. Den första halvtimmen är öppen för samtliga 
medlemmar. Plats för mötet är utrymmet bakom tvättstugan. Du kan även lämna ett meddelande i 
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föreningens e-post bfansgarius@hotmail.com eller i brevlåda som finns i B-porten eller kontakta 
någon i styrelsen. 

Vårt gemensamma ansvar. 
Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att huset blir trivsamt att bo i. Detta gäller självklart 
även dem som bor i huset som hyresgäster. Det är angeläget att vi alla tar ansvar genom att komma 
på föreningsmöten, delta i föreningsarbetet eller engagerar oss på annat sätt i frågor av gemensamt 
intresse. Aktiva och engagerade medlemmar är en förutsättning för att föreningen skall fungera på 
ett tillfredsställande sätt. 
 
Genom gemensamt arbete kan driftskostnaderna minskas. Det gemensamma arbetet ger även en 
möjlighet att träffa nya människor. 

Uteslutning ur föreningen. 
I de fall stadgar, ordningsföreskrifter eller fattade styrelsebeslut, trots tillrättavisning ej efterlevs, 
kan en medlem uteslutas ur föreningen 

Uthyrning. 
Medlemmarna får inte hyra ut sin lägenhet utan att först ha fått styrelsens medgivande, vanligen 
efter sedvanlig prövning av den tilltänkta hyresgästen. Medgivande kommer att ges endast i 
särskilda fall.  
 
Förhöjd hyra tas ut vid andrahandsuthyrning. 
 
Höjningen är: 

  0 % om uthyrningen varar 0 - 3 år. 
 25 % om uthyrningen varar 3 - 6 år. 
 50 % om uthyrningen varar mer än 6 år. 

 
En administrativ avgift på 100 kr tar vi för närvarande ut vid andrahandsuthyrning. 

Att tänka på vid försäljning av andel. 
Det finns några punkter som den som säljer sin andel bör tänka på: 
 

 Meddela styrelsen att du tänker sälja. 
 Meddela att andelen är till salu på anslagstavlorna i A- och B-uppgången. 

Dina grannar skall ha möjlighet att köpa i första hand för ev. sammanslagning. 
 Lämna nycklar till portar/källare/tvättstuga till den nye ägaren. 
 Städa ur vind- och källar- förråden. 
 Föreningen har en del kostnader och arbete vid försäljningar och därför tas en 

avgift på f.n. 2,5 % av ett basbelopp ut av försäljaren, vilken är avdragsgill i 
deklarationen.  

 Enligt stadgarna har föreningen även rätt att ta ut en pantsättningsavgift på 1% av 
det aktuella årets basbelopp. 

 Du som sålt är ansvarig tills den nya medlemmen är godkänd av styrelsen. 
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Praktisk information. 
 

Husets skötsel och städning. 
Det finns ingen portvakt i huset utan alla medlemmar förväntas hjälpas åt att hålla ordning. Vi 
anlitar hjälp för att åtgärda det som vi inte kan göra själva. 
 
Trappstädningen sköts av Anders Lindbergsstäd AB, som städar trapphusen 1 ggr/vecka. Var 
vänliga och se till att inget skräp står i trapphuset så att städpersonalen kan städa ordentligt.  
 
Alla som bor i huset måste vara uppmärksamma och tala om för styrelsen om någonting är i behov 
av reparation. Det kan vara frågan om ett trasigt portlås, en tvättmaskin som gått sönder eller 
belysning som inte fungerar. Vänta inte på att någon annan anmäler felet. Ta kontakt med styrelsen, 
direkt, via e-post (se ovan) eller i brevlådan i B-uppgången. 
 
Vid byte av namn på dörr och porttavla kontaktas styrelsen. Handskrivna lappar uppskattas ej.  

Trapphusen. 
Trapphusen är inte till för att förvara personlig egendom i. Undantag görs för barnvagnar och 
barncyklar. Ställ inte tidningar och sopor i trapphusen p.g.a. brandrisken. Städningen blir sämre 
ju mer saker som förvaras i trapphusen. 

Trädgårdsskötsel. 
Skötseln av trädgården är alla boendes ansvar. Vi anlitar inte någon för trädgårdsskötseln. En del 
trädgårdsredskap förvaras i ett olåst förråd i B-porten. Boende får gärna ta egna initiativ så att 
gården blir trevlig; t.ex. kratta löv, se till att tidningspapper och annat som slängs hamnar i 
papperskärl och soptunnor/ ta bort skräp, sopa av asfaltdelen, kratta gruset, plantera blommor, 
vattna blommor, klippa gräs, ta fram / bära ner trädgårdsmöbler i källaren m. m.  

Snö och is 
På vintern kan det behövas skottas snö och sandas. Snöskyfflar finns i förrådet i B-porten och 
sand finns i källargången vid trappan till stora gården. 

Soptunnor. 
Soptunnor finns på stora gården. Allt avfall som kastas måste vara förpackat i hopknutna påsar. 
Ställ inga kartonger eller dylikt bredvid soptunnorna. Sophämtarna tömmer endast det som finns i 
säckarna. Kartonger lämnas med fördel vid källsorteringsstationer. 
 
Föreningen har inget utrymme för grovsopor utan det är upp till var och en att frakta bort dessa 
eller se till att någon annan, t.ex. SITA, gör det.  
 
Källsorteringsstationer finns på: 

 Borgargatan 
 Heleneborgsgatan 
 Hornsbruksgatan 
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Pappersinsamling. 
Behållare för pappersinsamling finns på stora gården intill gathuset. I dessa behållare får du 
slänga tidningar, skrivpapper, telefonkataloger och reklamblad (om de inte är plastade). 
Kartonger får inte slängas i pappersinsamlingen, dessa ska istället lämnas vid en 
källsorteringsstation (se ovan). Inplastat papper ska slängas i soptunnorna. 

Kompost. 
Det finns en kompost på stora gården i anslutning till soptunnorna. Alla boende är välkomna att 
använda den. Innanför dörren till källaren från stora gården finns information om 
komposteringen. Där står även vilka som är kompostansvariga.  
Att kompostera är ett utmärkt sätt att försöka minska mängden sopor. Allt avfall som kommer 
från växt- och djurriket går att kompostera ( köttben tar alltför lång tid för att brytas ner, så släng 
dem i soporna!). Om avfallet finfördelas går det snabbare med nedbrytningen. Kom ihåg att ta 
bort ev. snören runt blombuketter, påsklämmor och liknande. 
Viktigt är också att blanda i strö, som finns i behållaren intill komposten. Rör gärna om, då 
fungerar nedbrytningen ännu bättre och ingen dålig lukt bildas! Använd omrörningspinnen i 
behållaren eller ta grepen som finns i redskapsförrådet i B-porten. 
Jorden som bildas använder vi till att förbättra gräs och rabatter på gården. 

Julgranar. 
Du får själv se till att bli av med julgarnen! Ett sätt är att lämna julgranen till de insamlingar som 
kommunen anordnar i området. 

Tvättstuga. 
Tvättstugan som finns i källaren är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. 
Bokningslista finns uppsatt på dörren till tvättstugan. Den får bokas högst 3 timmar per gång och 
andel. Högst ett tvättillfälle åt gången får bokas mellan kl.6.00 - 22.00 alla dagar i veckan. Om du 
inte har börjat tvätta inom en halvtimme har du mist din tvättid i tvättstugan. Boka bara för den 
tid du vet att du behöver. Väntetiderna kan annars bli onödigt långa. 
 
De som använder tvättstugan skall städa efter sig: 
 

 Golvet skall sopas, och vid behov våttorkas 
 Tvättmaskinerna, torktumlare, torkskåp skall torkas av.  
 Filtren i torktumlaren skall rengöras. 

Ett sitter i dörren, det andra på baksidan. 
 Filtren i torkskåpet som sitter invändigt i ”taket” rengöres. 

 
Var vänlig och se till att tvätten hämtas från tvättstugan.  
 
Utrustningen i tvättstugan t.ex. tvättkorgar, bord, torkutrustning osv. skall vara tillgänglig för den 
som för tillfället har bokat tvättstugan. 
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Cyklar. 
Cykelparkering är endast tillåten på lilla gården. Parkera inte i trappuppgångarna eller på stora 
gården. På vintern kan du ställa din cykel på ett låst utrymme på vinden i gathuset. Kontakta 
styrelsen för att få nyckel.  
 
Om du inte regelbundet använder din cykel skall den ställas i den bortre cykelställssektionen. 
Sektionen närmast gathuset är reserverad för den som regelbundet använder cykeln. 

Vinds- och källar- kontor. 
Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarkontor. Samtliga källarkontor finns i gathuset. 
Vindskontor finns i både gårds- och gathuset. Kontoren är märkta med ditt lägenhetsnummer och 
skall hållas låsta. Förvara inte värdesaker där. 
 
Var medveten om att innehållet i dessa utrymmen medföljer vid köp av lägenhet. 
 
OBS! Det är förbjudet att ställa skräp i vinds och källargångarna, eftersom det vid brand eller annan 
olyckshändelse måste vara möjligt att snabbt ta sig fram via dessa gångar. 

Badrum. 
I källaren finns det ett gemensamt duschrum och badrum. Dessa utrymmen städas inte av 
fastighetsstädaren. Du som använder dusch/badrum måste därför själv städa efter dig. 

Portar. 
Portarna mot gatan är låsta dygnet runt. För att komma in måste man använda nyckel eller kodlås.  
 
Hjälp till med att förhindra att obehöriga tar sig in i vårt hus. Om någon port står öppen när du 
passerar, se till att den stängs efter dig. 

Kabel-TV. 
Antennuttagen i lägenheterna är anslutna till Comhem AB.  
I lägenheterna finns ett basutbud att tillgå samt Hipnet – (Höghastighetsnät IP-nät), som 
ComHem kallar det. Andelsägaren tecknar avtal om Internet uppkopplingen med ComHem. 

Hissar. 
I uppgångarna A- och B- finns hiss. Om någon hiss är ur funktion skall alltid någon i styrelsen först 
kontaktas eftersom vi kan åtgärda vissa fel själva. Hissjouren får endast tillkallas om någon person 
sitter fast i hissen. 
Var noga med att se till att A-hissens gallergrind stängs ordentligt när ni lämnar hissen. Allt för 
många gånger stängs inte gallergrinden med följd att den skakar upp när hissen går tom och hissen 
stannar. Ofta stannar hissen mellan två våningar och där står den tills felet åtgärdas.  

Husdjur. 
Medlem/hyresgäst är ansvarig för att de egna husdjuren inte är en sanitär olägenhet för 
föreningen. 
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Skadeinsekter. 
Föreningen är försäkrad genom Allians vårt försäkringsnummer är: 51-0175. Har ni problem med 
skadeinsekter kontakta både styrelsen och Allians. Allians samarbetar med Nomor.  
 

Väggar i lägenheterna. 
Det kan vara bra att veta att de inre väggarna i lägenheterna är av två typer, bärande och icke 
bärande. 
 

 Bärande väggar består av tegel med ett tunt lager av puts. 
 Icke bärande väggar består i mitten av plank med en påspikad vassmatta som 

sedan belagts med ett tjockt lager av kalkbruk. 
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Underhåll, reparationer och ombyggnad. 

Underhåll. 
Medlem är skyldig att på egen bekostnad underhålla sin lägenhet. Vid försummelse kan styrelsen 
på medlemmens bekostnad låta utföra erforderligt underhåll. 
 
Till bostadens underhåll räknas: 
 

 väggar, golv, tak, snickerier, spis och övrig inredning 
 elektriska ledningar från mätarplattan 
 vattenledningskranar, wc-stol och avlopp 
 tätning av ytterdörr och fönster 
 glas och fönsterbågar samt insidan av ytterdörren 
 ringklocka med tryckknapp 
 lås tillhörande bostaden 

Ombyggnad. 
Före omfattande renovering av bostaden, (t.ex. ingrepp på bärande väggar, ombyggnad i kök och 
våtutrymmen eller dyl.), krävs ”byggnadslov/bygganmälan” och styrelsens godkännande. För mer 
information om bygglov och bygganmälan se www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/Nar-kravs-
bygglov/  
 
Följande gäller vid omfattande renovering. 
 
a) Förteckning upprättas över vilka entreprenörer som skall utföra arbetet. (Bygg, 
plastmatta/klinker, kakel, vatten och avlopp, ventilation, el.) Entreprenörer skall ha dokumenterad 
kompetens. Föreningen har en blankett som skall användas för detta och skall vara inlämnad och 
godkänd innan arbetet får påbörjas. 
 
b) Byggnadslov eller bygganmälan skall göras.  
 
c) Om installation av köks- eller duschfläkt är en del av renoveringen eller ombyggnaden skall 
intyg införskaffas från Skorstensfejaremästare om att ventilationskanalen är godkänd att användas 
för frånluft. 
 
d) Styrelsen skall ges möjlighet att lämna synpunkter innan arbetet får påbörjas. Godkännandet kan 
ske endast under förutsättning att byggnadslov/anmälan och intyg finns enligt ovan. Godkännandet 
skall protokollföras för att vara giltigt.  
Avsikten med att styrelsen skall vara med och lämna synpunkter är att vi vill se till helheten för 
föreningen vid en ombyggnad. Det kan till exempel vara en vattenledning eller avloppsstam som 
skulle behöva bytas eller dimensioneras om. 
 
e) Golvmatta i duschrum skall vara GVK-stämplad och läggas av behörig fackman. 
 
f) Intyg lämnas av andelsägare där det framgår vem som är kvalitetsansvarig för arbetet. 
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Avstängning av vatten och elektricitet. 
Huvudsäkringen finns i elrummet i källaren. 
 
Huvudkranen för vattenledningarna finns vid vattenmätaren i källaren, se skyltarna. 
 
Vid avstängning skall det anmälas i god tid på anslagstavlorna och skall ej ske på morgon eller 
kvällstid. 
 
För avstängning en längre tid kontaktas styrelsen. 
 

Försäkringar. 
 
Vi vill uppmana dig att teckna en hemförsäkring om du inte redan har en. Något förenklat kan vi 
säga att skador på fastigheten täcks av fastighetsförsäkringen som föreningen tecknar. Lägenhetens 
inredning, möbler och lösöre täcks av hemförsäkringen som Du tecknar.   
 
I försäkringens villkor för hem och bostadsförsäkring framgår vad hemförsäkringen täcker. 
Självrisken för hemförsäkringen är omkring 1000 kronor men för fastighetsförsäkringen varierar 
självrisken från 5% till ett basbelopp beroende på hur försäkringsbolaget bedömer orsaken till 
skadan. Vid t. ex en vattenskada, där en dusch inte är i fullgott skick och underhållet eftersatt och 
vattnet rinner ner till lägenheten under, täcks skadorna inte av hemförsäkringen. 
Fastighetsförsäkringen kan kräva en självrisk på 80% av ett basbelopp som andelsägaren får betala. 
Försäkringsbolagen erbjuder nu en tilläggsförsäkring på hemförsäkringen för bostadsrätter som ger 
bättre skydd.  

Inbrott. 
Tyvärr förekommer inbrott i vårt hus. Vanligast är inbrott i källar- och vindsförråd. För att 
försvåra för tjuvarna att tas sig in skall man se till att portar mot gatan alltid stängs när man har 
passerat. Se även till att dörrar till källare och vindar är stängda. Släpp inte in okända personer 
som inte har portkod. Om någon vill in, fråga vem de skall besöka. Se till era källar- och 
vindsförråd regelbundet. Har det varit inbrott skall lås/låsbyglar omedelbart repareras. Öppna 
förråd kan användas som lagringsplats av stöldgods i väntan på lämpligt tillfälle att bli av med 
det.  
Om du råkat ut för inbrott: 
 

 Sätt upp ett anslag på anslagstavlan att du har haft inbrott.  
 Anmäl inbrottet hos polisen. 
 Kontakta styrelsen. 
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Hyresinbetalning. 
 
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av föreningsmedlemmen Jeanette Wredh (34 A, 1 tr.) 
inkl. hantering av hyresinbetalningen. I alla frågor som rör hyresinbetalningen skall man kontakta 
henne. I det fall man inte fått något inbetalningskort eller om man ändrar adress dit hyresavin skall 
skickas så måste man även meddela det till henne. Hyran betalas kvartalsvis i förskott 4 ggr/ år. 
Följande datum skall hyran vara betald: 
Kvartal 1 31/12 
Kvartal 2 31/3 
Kvartal 3 31/6 
Kvartal 4 30/9 

Tänk på dina grannar. 

Ljudisolering. 
Tyvärr är lägenheterna mycket dåligt ljudisolerade. Alla typer av ljud hörs; radio, tv, stereo, samtal, 
stegljud mm. Av den anledningen är det viktigt att visa hänsyn, speciellt mellan 23:00 och 06:00 då 
det skall vara tyst.  
 
Var även restriktiv med att använd hissarna under denna tid. Hissen i A går vägg i vägg med de 
stora rummen i ett antal lägenheter i B-uppgången. 
 
Ju närmare klockan är 23:00 och 06:00 ju tystare skall det vara.   
Använd sunt förnuft övrig tid 

Rökning. 
Det är förbjudet att röka i våra gemensamma utrymmen, hissar/trapphus/balkonger/vind och 
källare. Röker man i trapphusen så sugs luft från trapphusen in i lägenheterna. Var även 
medveten om att röklukt sprider sig mellan lägenheterna. 
 
Tänk extra noga på att det finns barn i huset. Kasta inte fimpar i trappuppgångar eller på gården. 
Ställ aldrig någonting utanför soptunnorna (T-sprit, glas eller dyl.). 
 

Balkonger. 
De andelsägare som har en balkong ansvarar för att trä-trallen på balkongen sköts på rätt sätt. Hur 
det görs på bästa sätt kan ni läsa er till i skötselinstruktionerna som ni finner på 
www.sbc.se/ansgarius.  
 
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna på grund av den förhöjda brandrisken.   

Övrigt. 
Om du tänker ha fest bör du förvarna dina grannar. 



BF Ansgarius upa 

 13

Till sist. 
Bostadsföreningen Ansgarius bygger sin verksamhet på andelsägarnas engagemang.  
 
Stort engagemang = trivsammare boendemiljö och lägre kostnader.  
Litet engagemang = sämre boendemiljö och högre kostnader.  
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Telefonlista. 
Här är telefonnummer till några av de företag som föreningen anlitar vid olika tillfällen. Även 
medlemmarna kan utnyttja dessa vid behov av hantverkshjälp. 
 
SBC. Sveriges Bostadsrättsföreningars Intresseorganisation. Kontaktperson se anslagstavlan. 
Telefon: 775 72 00 detta är inte så intressant för medlemmarna utan mest för styrelsen.  
 
Raimos Rör. Utför allt inom rörmokeri. Telefon: 84 10 72, 669 20 68 
 
RESTA sköter pappersinsamlingen 
08 - 410 576 43 
 
SITA. Här kan man få hjälp med bortforsling av all sorts avfall. Man kan även hyra container. 
Telefon: 772 94 20 
 
Hissvård AB Endast för jourutryckning när någon sitter fast i hissen. 
Telefon: 645 82 00  
 
Hornsplans låsservice AB Ringvägen 17. Telefon: 668 68 78.  
 
 
Felanmälan för kabel-tv, ring 020-91 00 87. 
 
 
Bengtssons Glas. 
Wollmar Yxkullsgatan 35 
118 50 Stockholm 
tel. 84 74 70, 84 84 21 


