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Välkomstbrev HSB Brf  Bävern 
 

Välkommen som ny medlem eller andrahandshyresgäst. Vårt mål är att alla skall trivas i våra 

fastigheter. 

Föreningen består av 4 stycken byggnader med sammanlagt 208 lägenheter belägna på Nybrogatan 

66-72 & 81-87 i Stockholm. Mellan gathusen och gårdshusen finns stora gemensamma gårdar med 

växter, träd och uteplatser. Då husen är byggda på Tyskbagarbergen och fastighetens arkitekt Sven 

Wallander sparade på sprängämnet så varierar antalet våningar mellan 2-5. Idag finns 10 stycken 

kommersiella lokaler som hyrs ut till olika företag. 

 

Allmänt om att bo i bostadsrätt 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening i vilken de boende är medlemmar i föreningen och 

ansvarar för fastigheterna. Detta gäller för allt ifrån ekonomi till fastighetsskötsel.  Du äger 

fastigheterna och ansvarar för underhållet av dem tillsammans med alla andra medlemmar. Att vi 

medlemmar gemensamt tar ansvar och hjälps åt genom att engagera oss i föreningen där vi känner att 

vi kan hjälpa till, i stort och smått, är viktigt för ett så väl fungerande och trivsamt boende som möjligt. 

Du har köpt nyttjanderätten till din lägenhet och med den följer både rättigheter men också 

skyldigheter. Mycket av det som är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. 

Sådana frågor beslutar vi tillsammans på årsstämman. Medlemskap i en bostadsrätt innebär 

möjligheten för dig att påverka ditt boende. 

 

Webbsida 

Föreningen har en webbsida där ni finner all relevant information angående föreningen samt att vi 

kontinuerligt uppdaterar de senaste händelserna som påverkar de boende. Adressen är 

www.brfbavern.se 

 

 

ORGANISATION 

Styrelse 

På anslagstavlan i portarna samt på föreningens hemsida hittar ni namn och telefonnummer till 

styrelsens ledamöter. Föreningens styrelse sammanträder ca 10 gånger per år.  Ni är alltid välkomna 

att kontakta styrelsen gällande frågor som inte behandlas på hemsidan eller i utskickad information. 

 

Förvaltning 

Ekonomisk förvaltning sköts av HSB lägenhetsadministration (överlåtelser, panter etc). Vid 

andrahandsuthyrning av lägenhet krävs styrelsens tillstånd, kontakta HSB före uthyrning.  

HSB Tel. 08-785 35 00. 

 

Teknisk förvaltning sköts av SVEFAB administrativ/teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och 

driftövervakning. Namn på förvaltare och fastighetsskötare finns på anslagstavlan i portarna samt på 

hemsidan. SVEFAB Tel. 020-544 022. 
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Felanmälan 

Om någonting är trasigt och behöver åtgärdas så finns olika alternativ för felanmälan: 

 Fyll i felanmälnings formulär på vår hemsida under fliken felanmälan.  

 Skicka mail till info@svefab.com 

 Ring: 020 – 544 022 (SVEFAB) och lämna ett meddelande till receptionisten 

 

För mer information gå till hemsidan under fliken ”felanmälan”. 

 

Arbete i enskilda lägenheter där medlemmen har underhållsansvar enligt de nya stadgarna kan 

utföras men faktureras medlemmen separat. 

 

GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Bastu 

Bastun är belägen vid föreningslokalen (Nybrogatan 83, 2tr). Bokningsschema finns vid dörren.  

 

Föreningslokal 

I föreningslokalerna placerade på andra våningen på Nybrogatan 85 finner ni vår samlingslokal där de 

årliga föreningsstämmorna hålls. Medlem som så önskar kan låna denna lokal för arrangemang i egen 

regi. Bokningslista och ordningsföreskrifter finns i lokalen. Här finns även ett bordtennisbord. 

 

Hobbyrum 

Föreningens hobbyrum står till medlemmarnas förfogande och är beläget på Nybrogatan 72, över 

gården en trappa ner i källarplanet bredvid källarkontoren.  Här kan man t.ex. utföra snickeri, 

målnings- eller lackeringsarbeten eller spela bordtennis. Självklart städar den som använt rummet 

efter sig.  

 

Vilrum 

I anslutning till föreningslokalen finns ett vilrum i ordningsställt för övernattning. Detta får användas 

utan kostnad under en helg eller 3 dagar i sträck. Vid längre övernattning tar föreningen ut en avgift 

om 100 kr per natt. Vilorummet bokas hos fastighetsskötaren där även nyckeln kvitteras ut. Allt 

ansvar för vistelse, städning och skötsel av vilrum åligger den medlem som bokat rummet. 

 

Tvättstugor 

Två tvättstugor står till medlemmarnas förfogande. Dessa är belägna på Nybrogatan 87 2 trappor 

samt Nybrogatan 68, över gården en trappa ner i källarplanet. Tvättid bokas med särskild 

bokningscylinder som följer med varje lägenhet. Bokningstavla och ordningsregler finns i 

tvättstugorna samt på föreningens hemsida. Saknar du cylinder kontakta fastighetsskötaren. 
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FÖRVARINGSUTRYMMEN 
 

 

 

Barnvagnsplats 

Denna är placerad direkt till vänster i cykelrummet på Nybrogatan 66. Barnvagnsplatsen är inhägnad 

med lås. Nyckel kvitteras ut av fastighetsskötaren.  Vi vill dock påpeka att barnvagnar absolut inte får 

förvaras i trappuppgångar eller trapphus! 

 

Cykelställ 

Cykelställen är belägna med ingång från Nybrogatan 81 respektive 66. Cyklar skall hängas upp i 

krokar när de förvaras i cykelställen. Detta med undantag för platsen längst in i 81:an där några cyklar 

kan parkeras. Föreningen städar bort herrelösa cyklar ca 1 ggr per år. Särskild information om att 

märka cyklar går ut i förväg. Vi vill dock påpeka att cyklar absolut inte får förvaras i trappuppgångar 

eller trapphus! 

 

Vinds- och källarförråd 

Till varje lägenhet följer källare och/eller vindsförråd. Alla kontor ska vara uppmärkta med en bricka 

med lägenhetsnummer. Kontakta fastighetsskötaren om du som nyinflyttad inte kan finna dina förråd. 

Besiktiga förråd innan övertagande av lägenhet för att säkerställa att vindsförråd är tömt. Om du 

upptäcker att ditt vindsförråd inte är tömt av förre lägenhetsinnehavaren, kontakta denne och se till att 

inget ställs på de allmänna ytorna på vinden. P g.a av utrymningsmöjligheter vid brand får endast 

förvaring ske i förråden. 

 

Sopor och återvinning 

Hushållssopor slängs i sopnedkastet i respektive entré. Är det fullt eller stopp så släng dina sopor i 

sopnedkastet i grannuppgångens nedkast. Tänk på dina grannar och ställ aldrig soppåsar i trapphusen! 

För gamla tidningar och annat returpapper finns särskilda returpappersutrymmen intill portarna 

Nybrogatan 87. Tidningarna skall buntas eller läggas i pappåsar. För hänvisning av grovsoppor samt 

tomglas gå in på vår hemsida för detaljerad beskrivning.  

 

REGLER FÖR ÄNDRING I LÄGENHET I  
HSB BRF BÄVERN 

Godkännande 
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till 

bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Anmälan görs på blankett ”Begäran 

om tillstånd till renovering/ombyggnad av lägenhet i HSB Brf Bävern”. Blanketten skickas till 

fastighetsförvaltaren, adress finns på föreningens hemsida samt på föreningens anslagstavlor i 

entréerna. Vissa ändringar innebär även att du, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan 

hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan 

bygganmälan måste göras. 
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Vad är väsentliga ändringar? 

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar 

planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om 

väggarnas kvalitet. Om det är osäkert om en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en 

byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden. 

Viktigt att veta 

 Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som bostadsrättshavare. Dessa kan du få ändra, så 

länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. 

 För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa 

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för 

vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). 

 Det är förbjudet att installera vattenburen golvvärme eller vattenburen handdukstork.  

 Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du 

göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, 

måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse. 

 Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad 

och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande. 

 Om vattnet måste stängas av ska det i förväg beställas av fastighetsskötaren samt aviseras 

andra berörda bostadsrättshavare.  

 Du får inte sätta igen befintlig ventilation eller ändra till annan typ av ventilation. 

 Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort och att det 

städas efter dig i gemensamma utrymmen. Byggavfallet får inte läggas i föreningens 

grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen som trapphus, 

källargångar, vind och gård. Byggavfall i ”Big Bag” får lämnas högst ett dygn på gatan, dock 

ej på trottoaren. 

 Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången 

innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på morgnar, kvällar eller nätter. 

 Arbetet skall utföras fackmässigt och av behörig fackman där så krävs. 

 Efter slutfört arbete ska anmälan ske till styrelsen för besiktning. 

 

Det är alltid du som bostadsrättshavare som bär ansvaret för de hantverkare du anlitar! 

 

 

ORDNINGSREGLER 

 följa föreningens stadgar 

 Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom 

 ej använda lägenhet eller annan lokal inom föreningen för annat än avsett ändamål eller på 

annat sätt som kan vara störande för kringboende. Efter klockan 22.00 skall särskild hänsyn 

ska tagas till ljudnivå i lägenhet eller lokal. 

 ej lämna port, dörr till vind eller källare olåst eller lämna ut portkod till obehöriga. 

 vara sparsam med såväl värme som varmt och kallt vatten. 

 ej hänga tvätt synlig utanför fönster på gårdar eller balkong eller piska mattor eller 

sängkläder på annan än därför anvisad plats. 
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 ej ställa cyklar i portar eller trappuppgångar. Cyklar kan förvaras inomhus i föreningens 

cykelstall, Nybrogatan 66 och 81. 

 lägga hushållssopor väl inslagna i sopnedkast och att placera returpapper och grovsopor i 

grovsoprum. Nyckel finns att kvittera ut hos fastighetsskötaren. 

 ej sätta upp blomlådor utanför fönstren. 

 ej belamra entréer eller andra gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter. 

 om egen namnskylt monteras på lägenhetens ytterdörr exakt anpassa dess storlek och 

skruvhål till den skylt föreningen tillhandahåller. 

 utan dröjsmål anmäla till fastighetsskötaren sådan skada om omedelbart måste avhjälpas 

liksom upptäckt av ohyra.  

 väl sköta sällskapsdjur som hyses i lägenheten och ej rasta dem på föreningens gårdar, ej 

heller mata fåglar inom föreningens område. 

 ej röka i gemensamma utrymmen 

 följa de föreskrifter som finns för tvättstugor, bastu, hobbyrum, vilrum, föreningslokal och 

övriga anläggningar som till de boendes förfogande. 

 
 

 

 


