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Vi hoppas du kommer att trivas och vill med det här brevet hälsa dig välkommen och 
samtidigt ge dig en del praktisk information. Är det något du undrar över är du välkommen 
att kontakta styrelsen, se kontaktinformation i slutet av brevet. Det går även bra att lägga en 
lapp i föreningens brevlåda i entrén. 
 

1 Föreningen	  
Både gat- och gårdshuset på Tomtebogatan 33 byggdes 1907-1911. Fastigheten, som har 
beteckningen Volontären 11, ägdes fram till 2001 av Svenska Bostäder då den förvärvades 
av föreningen. Tidigare fanns kommersiella lokaler både på gatuplan och 1 trappa i gathuset 
men sedan ett par år tillbaka finns det bara bostadsrättslägenheter. Gathuset består av 13 
lägenheter fördelat på 6 plan och gårdshuset av 4 lägenheter fördelat på lika många plan, 
dvs totalt 17 lägenheter 

Vi som medlemmar förväntas bidra genom att delta på gemensamma aktiviteter och även 
engagera oss i styrelsen då vi är en liten förening. Detta för att öka trivsel och gemenskap 
samt för att hålla nere avgifterna. 

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Deloitte. De administrerar våra avgifter, fakturor och 
andra ärenden av ekonomisk natur. 

1.1 Styrelsen	  
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att 
verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.  

Styrelsemedlemmar i Volontärens styrelse väljs på tvåårsbasis och ordinarie 
föreningsstämma hålls årligen i maj eller juni, separat kallelse anslås. 

1.2 Försäljning	  av	  lägenhet	  	  
Om du ska sälja din lägenhet är det ditt ansvar att se till att mäklaren och köpare får tillgång 
till stadgar och årsredovisning. Nya medlemmar ska godkännas av styrelsen.   

1.3 Uthyrning	  i	  andra	  hand	  	  
Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet måste du ha styrelsens skriftliga tillstånd. Detta 
tillstånd måste du ansöka om och få beviljat innan din hyresgäst flyttar in. Om inte, riskerar 
både du och din hyresgäst att bli vräkta. Byter du hyresgäst eller vill förlänga hyresperioden 
måste en ny ansökan lämnas in. Kontakta styrelsen i god tid för mer information om du är 
intresserad av att hyra ut din lägenhet i andra hand. 

1.4 Förändringar	  i	  lägenheten	  
Som bostadsrättsinnehavare står det dig fritt att genomföra mindre renoveringar av din 
lägenhet. För att göra omfattande förändringar i din lägenhet krävs dock styrelsens 
godkännande i förhand, var med andra ord ute i god tid. Mer information om detta finns i 
stadgarna.  

Vid renovering, tänk på att inte störa övriga boende i huset, framförallt under helger och 
kvällar. Avisera renoveringen i trapphuset innan den påbörjas. 
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2 Fastighet	  och	  service	  
Den tekniska förvaltningen sköts av föreningens medlemmar, det finns alltså t.ex. ingen 
fastighetsskötare som ronderar. Vi hjälps åt att åtgärda eventuella fel och brister och vid 
behov tar vi in extern hjälp. Trapphusen städas veckovis av en städfirma. För förteckning 
över ansvarsområden som sköts av enskilda medlemmar se sista sidan. 

2.1 Sophantering	  
Soprummet nås från gatan, andra dörren uppåt gatan från entrén. I soprummet finns det kärl 
för hushållssopor samt viss sortering. Var och en städar efter sig själv i soprummet. 

Det som är tillåtet att sortera och slänga är: 

• Hushållssopor – tänk på att bara slänga hushållssopor i avsett kärl.  
• Papper – tidningar och annat returpapper (kartonger i separat behållare). 
• Batterier. 
• Glas – färgat och ofärgat i separata behållare. 

Sopor som inte får slängas i vårt soprum får du själv ta till en återvinningscentral eller 
miljöstation. Närmaste miljöstation ligger i korsningen Norrbackagatan/ Rörstrandsgatan. Se 
anslaget på väggen i soprummet om du är osäker på vad du får- och inte får slänga. Den 
mobila miljöstationen är också ett bra alternativ – se Stockholms Stads hemsida. 

2.2 Tvättstuga	  	  
Tvättstugan ligger i gathuset, första dörren till höger när man kommer från entrén. Man kan 
tvätta kl 08-22 varje dag. Tid bokas i kalendern som hänger på kortsidan av torkskåpet och 
det är tillåtet att boka max 4 timmar åt gången. Utnyttjas inte ett bokat tvättpass inom en 
timme efter utsatt starttid förfaller bokningen. Var noga med att städa av och lämna snyggt 
efter dig när du har tvättat klart. 

2.3 Förråd	  	  
Förråd finns på vinden på plan 6 i gathuset samt på plan 4 i gårdshuset.   

För cyklar som används ofta finns plats i soprummet. Det finns även ett cykelförråd i källaren 
med nedgång bredvid gårdshusets entré. 

2.4 Elcentral	  och	  huvudvattenkran	  
Huvudcentralen för el samt huvudvattenkran finns i källaren. Huvudnyckel krävs för åtkomst 
och förvaras av styrelsen. I det fall du behöver åtkomst eller behöver stänga av vattnet på 
grund av installationer ber vi dig att kontakta styrelsen i god tid i förväg. 

2.5 Ohyra	  
Har du problem med ohyra i lägenheten, som t ex pälsängrar som är vanliga i äldre 
fastigheter, vänligen kontakta Anticimex, 08-517 634 00. I föreningens fastighetsförsäkring 
finns ett avtal som skyddar den enskilde medlemmen från kostnader då de anlitas.   

2.6 Kabel-TV	  och	  internet	  
Fastigheten är ansluten till ComHem. Det analoga basutbudet för kabel-tv debiteras 
tillsammans med avgiften till föreningen. För utökat utbud kontakta ComHem. 

Även bredband kan beställas genom ComHem. 
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3 Ansvar	  och	  regler	  
Detta kapitel innehåller allmänna ordningsregler som du som bostadsrättsinnehavare bör 
känna till. 

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar 
omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. 
Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. 

3.1 Brandsäkerhet	  
Samtliga lägenheter ska vara utrustade med godkända brandvarnare. 

På grund av brandsäkerhetsregler får allmänna utrymmen såsom trappuppgångar och 
vindar inte användas för förvaring av privata ägodelar. 

Det är inte tillåtet att använda marschaller, varken på gård, balkong eller utanför 
huvudporten. 

3.2 Ljud	  
Mellan 22-08 ber vi dig undvika bullrande verksamhet (t.ex. borrmaskin, musikinstrument, 
hög volym på TV och stereo). Tänk på att vår fastighet är lyhörd, glöm inte att ditt golv är 
grannens tak. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa, t.ex. 
reparationsarbeten eller fester. Är du den som blivit störd så prata först med din granne. 
Fungerar inte det så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. 

3.3 Rökning	  
Tänk på att röklukt lätt kommer in till andra lägenheter. 

3.4 Köksfläkt	  
Fastigheten har självdrag med mekanisk frånluft. Det är inte tillåtet att ha en motordriven 
fläkt kopplad till ventilationskanalen. Endast fläktkåpa med spjäll kopplat till 
ventilationskanalen eller kolfilterfläkt med lokalt utblås är tillåtet. 

3.5 Gården	  
Det är allas ansvar att lämna snyggt efter sig på gården. 

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och 
lämnas på anvisad förvaringsplats.  

För allas säkerhet placera eventuella blomlådor på balkongen innanför balkongräcket. 

3.6 Bostadsrättsinnehavarens	  rättigheter	  och	  skyldigheter	  
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre samt 
tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare har 
vissa rättigheter och skyldigheter – titta i stadgarna för mer information om detta. 

Bostadsrättsföreningen svarar för underhåll av stamledningar för avlopp, värme, elektricitet, 
vatten och ventilation som föreningen försett lägenheterna med. 
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För mer information, se vår senaste årsredovisning samt stadgar.  

 

Än en gång varmt välkommen till Brf Volontären 33! 

 

Bästa hälsningar 

/Styrelsen 

 

4 Kontaktuppgifter	  

4.1 Styrelsen	  
Namn Ansvarsområde Kontaktuppgifter 

Olof Svärdh Ordförande 072 560 95 90 
olofsvardh@gmail.com 

Mira Olausson Kassör 070 938 63 05 
miraolausson@me.com 

Frida Klint Ledamot 070 182 90 47 
frida.klint@gmail.com 

Hans Salomonsson Ledamot 070 985 23 96 
hans.salomonsson@me.com 

Jan von Rosen Suppleant  073 408 56 46 
janvonr@hotmail.com 

 

4.2 Övriga	  ansvarsområden	  
Namn Ansvarsområde Kontaktuppgifter 

Ibrahim Dzabirov Innergård 08 520 16 031 

Kalle Ekberg Sophantering 08 34 88 15  

Eva Hedberg Namnskyltar, tvättstuga 073 350 73 41 

Jorma Jaanu Undercentral, skottning 
och sandning 

070 544 29 96 

Bertil Timan Valberedning, städdag 08 34 85 12 

Claes Torkeli Glödlampor 08 30 09 48 
 

 


