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Om Brf hedenbacken Mindre 24 
I nedanstående tabell hittar ni svar på de flesta vanligt förekommande frågor. Därutöver 
hittar ni även föreningens årsredovisning som bilaga samt föreningens trivselregler 
 
Huset  
Byggår 1975 
Adresser i föreningen Kommendörsgatan 8  
Antal portar En huvudgrind mot gård och därifrån 5 portar. Dessutom nås 4 

lägenheter endast genom egna ingångar.  
Föreningens juridiska 
namn 

Hedenbacken mindre 24 

Föreningens klassning Äkta bostadsrättsförening 
Föreningens köp av 
huset 

1975 

Äger föreningen marken Ja 
 
Avgiften  
Förväntad förändring av 
avgiften 

Ingen planerad 

När ändrades avgiften 
senast? 

Jan 2012 med 2 % 

 
Renoveringar  
Byte av VA stammar  2006 - 2008 
Elstigar Ingen byte av elstigar har skett eller planeras 
Fasaden Åtgärdad 2009/10 
Trapphus Inget planerat 
Tak Åtgärdat 2009/10 
Hiss Inget planerat 
Grunden  
Ventilation Mekanisk frånluftsventilation 
Tvättstuga Tvättstugan är nyrenoverad 2010 med ny maskinutrustning. 

Det finns 2 maskiner, torktumlare, torkskåp, mangel och 
strykmöjligheter 

Balkonger Radhusen på nb och plan 1 har balkonger samt 
etagelägenheterna högst upp. Balkongerna är renoverade 
2009. Inga ytterligare balkongplaner finns. 

Öppna spisar I vissa av etagelägenheterna högst upp. Finns ej går det att 
installera 

Vind Föreningen har ingen vind 
Köksfläkt Endast kolfilterfläkt kan installeras 
Uppvärmning Bergvärme är installerat under 2010. 
Senaste OVK Genomfördes i februari 2009 av kök och badrum.  

Ny OVK är planerad till 2013. 
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Kabel TV/ Bredband  
Leverantör av Kabel TV Comhem. Basutbud ingår in avgiften 
Leverantör av Bredband Ingen allmän anslutning. Var je lägenhetsinnehavare väljer 

själv leverantör och hastighet 
 
Disposition fastigheten  
Antal bostadsrätter 79 stycken 
Antal hyresrätter 0 
Antal lokaler En affärslokal i vilken idag finns en frisör  
Garageplatser Kortare kö 
Gemensamhetslokaler Föreningslokal 

Pool, träningslokal och bastu 
Cykel- och 
barnvagnsrum 

I portarna finns cykel och barnvagnsrum.  
Vid portiken finns ett cykelutrymme samt vid portarna 
finns ett antal cykelplatser. 
I källaren finns ytterligare ett utrymme för cyklar och 
trädgårdsmöbler 

Källareförråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd 
Trädgård Gården har anlagd och nyrenoverad (2011) trädgård. 
 
Föreningsinformation  
Ekonomisk förvaltare JWN 
Teknisk förvaltare Åkerlunds fastighetsförvaltning 
Pantförteckning  
Överlåtelseavgift 3,5 % av basbeloppet 
Pantsättningsavgift 2,0 % av basbeloppet 
Juridisk person Nej 
Ägarstruktur  
Andrahandsuthyrning Endast undantagsvis och efter godkännande av styrelsen.  

Vid gokänd  andrahands uthyrning har föreningen rätt att ta ut en 

förhöjd avgift på 15 %. 

Måste ägaren vara 
skriven på lägenheten? 

Ägaren måste vara skriven på adressen. 
När ansökan om medlemskap sker ska det finnas med i detta 
dokument att den sökande avser att mantalsskriva sig på 
adressen. Utan detta tillägg kan inte köparen godkännas som 
medlem. 

 
Övrigt  
Obligatoriska åtaganden Inga obligatoriska men gemensam trädgårdsstädning 

förekommer 
Kontaktperson för 
föreningen 

Genom mail till info@hedenbackenmindre24.se eller till 
ordforande@hedenbackenmindre24.se 

Vart skickas 
medlemsansökan för ny 
köpare? 

Till ordförande  

 


