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Datum: 2012-05-06 

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:Brf Fatet 
 

I månadsavgiften ingår: 

Värme  Hushållsel  Gas  Vatten  Varmvatten 

 Vindsförråd  Källarförråd  Kabel-tv  Bredband  Tvättstuga 

Övrigt: Vinds- och/eller källarförråd ingår till de flesta lägenheter men undantag kan 

förekomma. Fråga därför säljaren. Månadsavierna  är specifiserade med den 

obligatroriska årsavgiften, bränsleavgiften och bredbandsavgiften.  

 

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: 1925 Ombyggnadsår: 1990 

Antal lägenheter i föreningen: 53 Antal lokaler i föreningen : 2 

 

Stambyte Renoverat / Bytt  År: 1987 

Ventilation Renoverat / Bytt  År: Självdrag, kontrolleras enligt OVK 

Elstammar Renoverat / Bytt  År: 1987  

Övrig information om stammar: 

VA och stammarna byttes 1987. Spolning har visat att stammarna är i bra skick. Enligt 

underhållsplanen så ska de bytas 2037 men detta kan senareläggs i fall behov ej finns. 

 

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 

 Ja, nämligen:       

 Nej, men följande har diskuterats:       



Sidan 2 av 3 

Ifylld blankett skickas till HSB Stockholm Lägenhet & Avgift, 112 84 Stockholm eller som ett ärende i 

ärendehanteringen. 

 

I föreningen finns följande gemensamma utrymmen: 

 Tvättstuga  Torkrum  Solarium  Bastu  Festlokal 

 Samlingslokal  Lekplats  Gästrum  Cykelförråd  Gym 

Övrigt: Snickarbod, biljardrum, relaxrum med toalett 

 

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: Comhem 

Bredband:  Finns  Finns inte Leverantör: Bredbandsbolaget 

Bygglov för balkonginglasning  Finns  Finns inte 

Övrigt: 

Fast telefoni ingår via bredbandstjänsten. Samtalsavgifter tillkommer. 

 

 

Övrig information kring föreningen 

På www.BrfFatet.se  finns allmän information om föreningen, kontaktuppgifter samt följande 

relevanta dokument: 

• Årsredovisning,  

• Stadgar  

• Ekonomisk Långtidsplan 2009-2018  

• Underhållsplan 

 

Övriga frågor och svar: 

 

Tillåts delat ägande, föräldrar/barn även om föräldrar inte bor i bostaden? Detta om 

finansiering för köpare skulle vara beroende av att en förälder går in som borgensman.  

 

- Ja, föreningen tillåter delat ägande. Den som bor i lägenheten ska dock äga en del i 

lägenheten minst 10% samt vara skriven på adressen. Detta för att den som bor i lägenheten 

ska känna ett ansvar för sitt boende och vara registrerad i alla system. 

 

Har det skett några renoveringar de senaste 15 åren, om ja, vilka och när?   

Se underhållsplanen som finns på www.BrfFatet.se. Några exempel på renoveringar: 

o Renovering av gården 

o Renovering av tvättstuga 

o Renovering av bastu & relax 

o Renovering av tak 

o Renovering av fasad gatsidan 

o Renovering av trapphus 

o Ytskiktsrenovering av portar. 

 

Om kommande reparationer ska ske vilka är dessa, när ska de och hur ska dessa finansieras?  

- Inga större planerade. Se mera information i underhållsplanen www.BrfFatet.se. 
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Finns planer på avgiftshöjningar/sänkningar och i så fall hur mycket och när?  

- se Ekonomisk Långtidsplan 2011-2020 för en prognos. Kommentarer ges även i senaste 

årsredovisning.  

 

Är 3-fas el indraget? 

 

- 3-fas el är draget i fastighetens el-stamstigare. Däremot varierar det om 3-fas el är indraget i 

lägenheterna. 3-fas el kan dock enkelt dras in i lägenheten genom att mha behörig elektriker 

byta elmätaren från Fortum, byta undercentral samt matningskabel i lägenheten. 

 

På föreningens hemsida finns ett dokument som översätter de gamla lägenhetsnumren med de 

nya lägenhetsnumren. Ange gärna båda numren vid försäljning.  

Filen finns på följande länk: 

http://brffatet.se/Dokument/BrfFatetOversattningLagenhetsnummer.pdf 

 

Vid försäljning: 

 

Fyll i mallen för medlemsansökan som finns på följande länk och skicka den till 

styrelsen@brffatet.se  

http://brffatet.se/Dokument/BrfFatetMedlemsansokan.docx 

 

HSB hanterar föreningens överlåtelser och pantsättningar. Dessa dokument ska skickas till 

HSB Stockholm 

Servicecenter 

112 84 STOCKHOLM 

 

 

Eventuell kontaktperson i styrelsen 

V.v och ställ frågor till styrelsen@brffatet.se 

 

Styrelsen påtar sig inte något ansvar för uppgifternas riktighet i sig, utan intygar endast att 

lämnade uppgifter överensstämmer med tillgängliga handlingar. 


