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Datum: 2013-05-05 

Information från styrelsen 

Detta är information som inte framgår av lägenhetsförteckningen. Dokumentet kommer att 
göras tillgänglig för mäklare anslutna till HSB Stockholms tjänst Mäklarwebb. 

Bostadsrättsföreningens namn:      HSB Brf Gjutaren 29  
 
I månadsavgiften ingår: 

Värme  Hushållsel  Gas  Vatten  Varmvatten 
 Vindsförråd  Källarförråd  Kabel-tv  Bredband  Tvättstuga 

Övrigt: Idagsläget Vinds eller Källarförråd,  
Kabel-TV basutbud via ComHem 
Bredband finns via ComHem eller FiberLAN via Telia 
Separat månadsavgift tas ut för lägenheter som byggt balkong eller s.k Fransk 
balkong.  

 

Utöver angiven månadsavgift tillkommer hushållsel enligt förbrukning:   Ja             Nej 
 
 
Överlåtelseavgift, 2,5% av basbeloppet, debiteras:  Köparen  Säljaren  Inte alls 
Pantsättningsavgift, 1% av basbeloppet, debiteras per pant.  
Gäller även vid omsättning.  Ja             Nej 

Juridisk person:  Godkännes  Godkännes ej 
Föreningen är:  Äkta  Oäkta 
Fastighetens byggnadsår: 1928 Ombyggnadsår: 1984 
Antal lägenheter i föreningen: 158 Antal lokaler i föreningen : 14 
 

Stambyte Renoverat / Bytt  År: 1984 
Ventilation Renoverat / Bytt  År: OVK utförd 2005 
Elstammar Renoverat / Bytt  År: 1984  
Övrig information om stammar: 

  

 

 

3-fas el indraget  Ja  Nej 
Godkänd fläkt är:  Kolfilterfläkt  Fläkt kopplad till ventilation 
Fastigheten är uppvärmd med:  Fjärrvärme  Direktverkande el  Annat 
 

Planerade större reparationer eller ombyggnad av fastigheten 
 Nej 
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 Ja, nämligen: Maj 2013 så pågår en renovering/byte av samtliga lägenhetsfönster samt 
även butikslokalernas fönster. 

 Nej, men följande har diskuterats:   
Översyn och eventuella åtgärder vad gäller ventilationen.  
Diskussion pågår om en eventuell försäljning av vinden, dock kräver detta stämmobeslut. 
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I föreningen finns följande gemensamma utrymmen: 
 Tvättstuga  Torkrum  Solarium  Bastu  Festlokal 
 Samlingslokal  Lekplats  Gästrum  Cykelförråd  Gym 

Övrigt: 

     

 
 

Trappstädning sköts av:  Medlemmarna  Städfirma 
Garageplats:  Nej  Ja, ingår i månadsavgift  Ja, kan hyras 
Parkeringsplats:  Nej  Ja, ingår i månadsavgift  Ja, kan hyras 

Kabel-tv:  Finns  Finns inte 

Leverantör:  
Basutbud genom ComHem samt 
möjlighet att beställa enligt eget 
önskemål. Telia genom att beställa 
enligt eget önskemål. 

Bredband:  Finns  Finns inte Leverantör:  
ComHem resp Telia FiberLan 

Bygglov för balkonginglasning  Finns  Finns inte 
Övrigt: 

     

 

 
 
Övrig information kring föreningen 
Information vid lägenhetsförsäljning 
För att en lägenhetsförsäljning skall godkännas av styrelsen måste rapporten från 
lägenhetsbesiktningen som genomfördes i slutet av 2011 finnas med som bilaga /fysisk/ till 
köpekontraktet. Sänd också en kopia till: 
Brf Gjutaren 
St Eriksgatan 85 nb 
113 32 Stockholm 
Kontakta styrelsen innan försäljningen på brf.gjutaren@hotmail.com eller 073 - 754 27 57 så 
att rapport för din lägenhet kan skickas ut. 
 
Köpehandlingar och ansökningar om medlemskap skall sändas direkt till HSB för 
handläggning.  
HSB informerar sedan föreningen, som godkänner medlemskap i samband med styrelsemöte. 
Datum för dessa finns på anslagstavlorna i portarna. 

 
 
Eventuell kontaktperson i styrelsen 
Ordförande via styrelsetelefon 0737 542757 
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Styrelsen påtar sig inte något ansvar för uppgifternas riktighet i sig, utan intygar endast att 
lämnade uppgifter överensstämmer med tillgängliga handlingar. 


