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Välkommen till bostadsrättsföreningen Jutas Backe 
 
Vi vill hälsa dig välkommen till vårt hus. Vi hoppas och tror att du, precis som vi, kommer att trivas här. 
I detta dokument hittar du matnyttig information samt olika anvisningar för allas trivsel. Syftet med 
dessa trivselanvisningar är att ha gemensamma referensramar kring gemensamma saker i vårt hus. 
Detta tror vi minimerar friktion och bidrar till ett ännu trevligare boende. Dessutom får vi en fortsatt god 
ekonomisk situation i föreningen vilket innebär oförändrade avgifter och därmed värdesäkrar din 
lägenhet i linje med våra ledstjärnor trivsel, trygghet och ekonomi. 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
 

Allmän information 
- Huset byggdes 1883 
- Huset genomgick en totalrenovering 1995 
- Bostadsrättsföreningen köpte huset 2000 
- I huset finns 22 lägenheter och 3 kommersiella lokaler 
- Samtliga lägenheter är bostadsrätter 
- Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar 
- Föreningens löpande ekonomiska förvaltning sköts av förvaltningsföretaget  

Conzignus Hem och Fastighet AB.  
- Föreningens tekniska förvaltning sköts av förvaltningsföretaget ABC Fastighetstjänst. 
- Styrelsens uppfattning, gällande föreningens ekonomiska mål, är att hålla avgifterna så låga 

som möjligt. Därför måste vi alla arbeta enligt principen att samtliga medlemmar gör så 
mycket som möjligt själva och därmed anstränger sig för att inte belasta föreningen med 
”onödiga” kostnader. 

- Föreningen har avtal med Låskonsult AB. 
- Föreningen har avtal med Anticimex. 

Städning 
Samma firma som är teknisk förvaltare sköter om städningen. De städar trapphus och entréer en gång 
i veckan. Även tvättstugan skall grovstädas en gång i kvartalet. 
Hjälp städarna att hålla vårt hus rent och fräsch genom att hålla entréer och våningsplan fria från 
saker. 
Vi boende genomför två storstädningar per år, en vår och en höststädning. Då städar vi även gård och 
källare. Vid denna städning är det önskvärt att minst en medlem från varje hushåll medverkar. Vid 
förhinder brukar medlemmen betala 200 kr. Dessa pengar används till mat och dryck för de som 
medverkar. Detta brukar vara mycket trevligt och är ett bra tillfälle att lära känna dina grannar bättre.  

Tvättstugan 
Tvättstugan är vårt gemensamma utrymme till glädje för alla boende i huset. Det är också den plats 
våra referensramar vad gäller hygien och allmän renlighet påtagligt möts. För att minimera friktionen 
kring detta har vi enats om följande trivselregler i vår tvättstuga: 

- Våttorka av alla maskiner och bänkar efter användandet 
- Töm torktumlarens dammfilter 
- Släng skräp i soptunnan  
- Parkera din cylinder i därför avsedd tavla, blockera inte en tid du inte har för avsikt att 

använda. 
- Om man inte utnyttjar bokad tid inom en ½ timme är bokningen ansedd förverkad 
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Hushållsavfall 
Eftersom vi har haft påhälsning av råttor i trapphusen är det extra viktigt att vi ser till att locken till 
soptunnorna är stängda så vi inte matar råttorna. 

- Soptunnorna på gården är endast avsedda för hushållsavfall. 
- Tomglas, tidningar, emballage och plastförpackningar lämnas vid miljöstationerna t ex 

Tegnérgatan/Sveavägen, Engelbrektsgatan vid Humlegården, Runebergsgatan/Birger 
Jarlsgatan.  

Grovsoprummet 
Grovsoprummet har under en tid inneburit en mängd problem och merkostnader för föreningen. Det 
har slängts saker som ej kan räknas som grovsopor och soprummet har fyllts till brädden av folk som 
flyttat. Detta har medfört en hel del extrakostnader för bostadsrättsföreningen och därmed även för 
samtliga i huset. Nyckel till grovsoprummet finns att låna hos styrelsemedlemmarna. Allt för att slippa 
höja månadsavgifterna till föreningen. För att klargöra vad som gäller har vi därför upprättat följande 
regler kring grovsoprummet: 

- Det är endast tillåtet att slänga saker som räknas till grovsopor, se mer info i grovsoprummet 
- Glas skall inte slängas i soprummet 
- Tidningar skall inte slängas i soprummet. 
- Om någon vill slänga elektriska föremål som inte ryms i därför avsedd behållare, exempelvis 

en tv eller ett kylskåp, kontakta styrelsen så går det bra men du får själv betala vad det kostar. 
- Om någon vill slänga byggavfall vid renovering, kontakta styrelsen. Även detta går bra men du 

får naturligtvis själv betala för hämtningen av ditt material. 

Portvaktssysslor 
Förvaltarföretaget ABC Fastighetstjänst går en ”rond” i huset varannan vecka och då gör de småsaker 
som t ex att byta trasiga lampor och kontrollera att allt fungerar. I övrigt försöker vi sköta så mycket 
som möjligt utav dessa saker själva för att spara pengar. Vi hjälps till exempel åt att skotta snö på 
gården och byter lampor själva. Ju mera vi gör själva ju bättre är det för alla. Föreningen har ett förråd 
i källaren på Regeringsgatan, till höger om hissen, där det finns en hel del olika redskap och material. 
Samtliga boende har tillgång till detta förråd då alla källarnycklar passar i låset. I förrådet finns det 
dessutom en dammsugare som det går bra att använda om man tycker att det ser smutsigt ut 
exempelvis i entrén eller i trappan. 
I tvättstugan sitter en brevlåda som är ämnad för ABC Fastighetstjänst. Där kan man lämna en lapp 
om något bör åtgärdas. 

Håll objudna gäster borta från vårt hus 
Vårt hus har, med undantag av några besök på gården, varit förskonat från besök av inbrottstjuvar. 
Låt oss se till att det fortsätter på detta vis. Det bästa skyddet är uppmärksamhet från oss som bor i 
huset.  

- Kontrollera att samtliga portar går i lås när du passerat, gäller även gården. 
- Ställ aldrig upp porten om du väntar besök 

För den allmänna trevnaden 
- Ställ inte saker och skräp i trapphus och källargångar 
- Ställ din cykel på därför avsedd plats på gården och inte i trapphuset eller i entrén 
- Parkera inte barnvagnar i entrén eller på våningsplanen. Det är viktigt att poängtera att 

utrymningsvägar alltid måste hållas fria och vi har ju två trånga trapphus och två smala 
entréer. 

- Hjälp gärna till med vattning av blommor på gården.  
- Om du ser någonting som behöver göras, gör det gärna själv i stället för att vänta på att någon 

annan skall ta tag i saken. På detta vis kan vi undvika att ett litet problem blir onödigt stort. 
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Ombyggnad/renovering 
Vid renovering/ombyggnad är det extra viktigt att tänka på några saker.  

- Det befintliga fläktsystemet bygger på en central fläkt. Därför är det inte tillåtet att installera 
kåpor/fläktar med egen fläkt utan endast kåpor som är avsedda för detta centrala system. 
Kontakta styrelsen om du känner dig osäker. Du kan annars bli ålagd att ta bort din fläkt och 
det är ju alltid bättre att kontrollera en extra gång innan man låter montera en ny fläkt så att 
man slipper det.  

- Låt inte dina grannar vara med och betala för din renovering genom att slänga ditt skräp i 
grovsoprummet. Du kan prata med styrelsen så hjälps vi åt att lösa detta men det får du 
naturligtvis själv betala för. 

- Lagra inte ditt byggmaterial i trapphus eller på gården. Det ser skräpigt och tråkigt ut för alla 
andra i huset. 

- Om dina hantverkare smutsar ner i hissen och i entrén, låt dem utföra dagliga städningar. I 
annat fall är det upp till dig att se till att det ser snyggt ut för alla andra i huset. 

- Om du har tänkt dra om vatten och avlopp eller om du skall riva väggar, prata med styrelsen 
först. Det är naturligtvis inga problem att göra det mesta men det är viktigt att styrelsen får 
information om sådant som kan påverka huset i stort.  

Sök tillstånd för byggsäckar 
Bygg- och storsäckar i gatumiljön hindrar framkomligheten för trafikanter, inte minst för personer med 
rörelse- eller synnedsättning. Tänk på att du först måste söka tillstånd hos polisen om du ska ställa 
något på offentlig mark. 

Hemförsäkring 
Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Det är viktigt att alla har en 
hemförsäkring som är avsedd för bostadsrätt då du kan bli ersättningsskyldig om det blir t ex ett 
läckage i din lägenhet och vattnet skadar huset eller lägenheten under. Se till att du har påkallat för 
ditt försäkringsbolag att du bor i en bostadsrätt. Kontrollera dessutom att du har talat om för dem att vi 
har säkerhetsdörrar installerade till lägenheterna. Då brukar man få en lägre premie. 

Brandvarnare 
Enligt lag är styrelsen till ett bostadsrättshus skyldig att se till att alla lägenheter har en fungerande 
brandvarnare installerad. Detta har utförts februari 2003. Styrelsen har inte skyldighet att fortlöpande 
underhålla eller kontrollera att dessa fungerar. Inte heller har de skyldighet att inspektera att de sitter 
kvar. Om det saknas brandvarnare i lägenhet du just flyttat in i kontakta styrelse omgående. 

Andrahandsuthyrning 
Föreningen är restriktiv med tillåtelse för andrahandsuthyrning. Tillåtelse har givits vid ett antal tillfällen 
då den boende har haft arbete på annan ort eller önskat provbo tillsammans med någon. 
Andrahandsuthyrning godkänns alltid i 6-månadersperioder och om allt fungerat bra kan det i vissa fall 
bli tal om förlängning därefter. I samband med ovanstående kräver föreningen följande: 
- Skriftlig ansökan med all relevant information i fallet inklusive personuppgifter för den som skall 

hyra. 
- Bostadsrättsinnehavaren måste också själv skaffa godkännande från eventuell finansiär/långivare. 

Nyckelkopiering 
Vi har ett speciellt säkerhetssystem vilket medför att man endast kan kopiera sin nyckel hos en utvald 
låssmed. Föreningen har valt företaget Låskonsult AB på Johannes Plan 5 tel. 08-20 06 75.  
Du kontaktar någon av Henrik Åkerman, Marie Eriksson eller Christer Månsson-Swartz för att beställa 
nycklar som du sedan hämtar ut och betalar mot uppvisat ID hos låssmeden. (Gäller inte övre låsets 
nyckel som kan kopieras hos vilken låssmed som helst).  
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Gården 
Vi har en fin gård som är till stor glädje för de boende. Varje vår under storstädningen hjälps vi åt att 
plocka fram utemöbler och vi har även en grill som plockas fram och som samtliga har rätt att nyttja.  
Grillning sker vid byggnaden för grovsopor, för att inte störa grannar med matos. 
På hösten plockas allt undan igen och stuvas i ett därför avsett förråd. Det finns en gårdsgrupp som 
lägger mycket tid och energi på att göra gården fin. Gårdsgruppen har huvudansvaret för blommor och 
plantering och sköter detta så att det passar säsongen. Alla är naturligtvis mycket välkomna att 
anmäla sitt intresse för att vara med i gårdsgruppen. Som alltid, gemensamt ägande – alla hjälps åt. 

Komihåg om du säljer din lägenhet 
I samband med en försäljning finns en rad olika administrativa steg att beakta. Det är också trevligt om 
du talar om för styrelsen vad som är på gång. 
 
Säljaren faktureras en överlåtelseavgift som är 2,5 % av prisbasbeloppet. 
Skall köparen pantsätta sin lägenhet faktureras en avgift som är 1 % av prisbasbeloppet per pant. 
 
Mäklarkontakter 
Hänvisa mäklaren till: maklare@hemochfastighet.se, och till denna adress uppmana mäklaren att 
ställa sin fråga samt bifoga undertecknat förmedlingsuppdrag. 
 
 


