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1. KURIOSA 

Södermalm 

Namnet Södermalm omnämndes redan år 1288 i ett brev från biskop Anund i Strängnäs, då som 

Suthraemalm. Dess ursprungliga namn är dock Åsön.  

Stadsdel i Stockholm som geografiskt sträcker sig från Slussen i norr till Skanstull i söder, från 

Danvikstull i öster till Reimersholme i väster. Noterbart är att även kajen där Danvikens Hospital är 

beläget tillhör Södermalm trots att det är beläget på ”fel” sida om Danvikskanalen. Södermalm är 

heller inte en ö i dess rätta bemärkelse eftersom vattnet vid Hammarby sluss inte kan passera fritt. 

Stadsdelen kan också stoltsera med Stockholms högsta naturliga punkt innan för tullarna, nämligen 

Skinnarviksberget 

Skanstull 

Namnet Skanstull har sin källa i Södra Skans, den befästningsanläggning som fanns här på 1600-talet. 

Fram till mitten av 1800-talet låg här en av de tullar man var tvungen att passera för att komma in i 

Stockholm. 

Skanstull trafikeras bl.a. av tunnelbanans  samtliga tre gröna linjer samt flera busslinjer, exempelvis 

stambusslinjerna 3 och 4. Det vill säga om man har lust att transportera sig här ifrån. Vid Skanstull 

finns t.ex Ringens Centrum och ett generöst utbud av restauranger och barer. Är man ändå inte riktigt 

nöjd är det bara någon minuts promenad till livliga ’SoFo’ (South of Folkungagatan) – Området som 

ramas in av Folkungagatan i norr, Renstiernas gata i öst, Ringvägen i söder och Götgatan i väst.  

Ringvägen 

Ringvägen är Södermalms längsta gata med sina 3 km och namngavs 1885. Stadsplanen var framtagen 

av dåtidens mest kända stadsplanerare, Albert Lindhagen. Planen var då att Ringvägen skulle gå 

mellan Söder Mälarstrand via Vita Bergen till Danvikstull, men så blev inte fallet. Idag går 

Ringenvägen mellan Skinnarviksberget till Vita bergen.  

Harvpinnen 8 

Vi brukar räkna 1926 som byggåret för vår fastighet. Då slutbesiktigades huset den 16 juni. Men själva 

bygget måste ha planerats ett par år tidigare tillsammans med de flesta andra husen runt omkring. De 

ritningar som visar på de slutliga planlösningarna och utseendet är daterade 20 april 1925. Axel 

Sjökvist hette arkitekten. Efter tidens mått var huset ett mycket modernt bygge med WC och dusch i 

alla lägenheter och till och med badkar i några av de största våningarna.  

I boken "Söder om Slussen" beskriver Rolf Gustavsson, svensk mästare i boxning 1928, hur han växte 

upp i de här kvarteren och hur omgivningarna då såg ut. Ringvägen var en dammig eller lerig landsväg 

beroende på årstiden, många tomter var obebyggda, här fanns dammar med grodyngel och de flesta 

hade utedass i längor på gårdarna, eller lite modernare – torrdass i ett utrymme i tamburen. Lägenheter 

och trappuppgångar lystes upp av fotogenlampor och gatorna hjälpligt av gaslyktor. Tomterna på 

Ringvägen 137, 139 och 141 användes av de kringboende för odling av potatis. 

 



Vårt hus är numera K-märkt (grön K-märkning). Det betyder för oss att fasader och trapphus är 

särskilt skyddade mot förändringar. 

 

Lite om föreningen 

 Föreningen bildades 1977 

 Vi har fjärrvärme sedan 1988  

 Gemensam tvättstuga finns i källaren  

 1998 installerade vi vårt sopnedkast och blev av med soptunnorna på gården 

 Köks- och badrumsstammar byttes i flera omgångar under senare hälften av 90-talet. 

 Trapphusen renoverades tidsenligt 2003 och lägenhetsdörrarna isolerades för bättre 
säkerhet. 

 Elstigana byttes 2007 och ett fibernät byggdes i fastigheten 

 OVK besiktning och åtgärder 2009-2010 

 Energideklaration 2009 

 Ventilbyte på alla radiatorer och byte av expansionskärl gjordes 2010/2011. 

 Värmepannan byttes och alla radiatorer luftades 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INFORMATION 

Din avgift till föreningen betalar föreningens kostnader 

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med alla andra 

medlemmar i föreningen äger det eller de hus som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter 

som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som 

fastställs av föreningen styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan 

alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar.  

Högre kostnader leder alltså tillslut till högre avgifter för samtliga medlemmar. Det är därför av största 

vikt att vi alla är aktsamma om våra gemensamma utrymmen och den utrusning som finns i dessa, t.ex 

tvättrum, soprum, hiss, port, innergård m.m. Missbruk och onödigt slitage av utrymmen och utrustning 

kan innebära reparations- och/eller saneringskostnader som vi alla får stå för ekonomiskt. 

Information till medlemmarna 

Styrelsen kommer kontinuerligen informera medlemmarna via vår hemsida: 

harvpinnen8.wordpress.com 

Inflytande som medlem 

Som medlem har du möjlighet att påverka arbetet inom föreningen, dels genom att skicka förslag/idéer 

till styrelsen eller genom initiativ till arbetsgrupper som t.ex trädgårdsgrupp. Vid varje årsstämma 

väljs en ny styrelse vilket Du har möjlighet att påverka bara genom att närvara vid stämman.  

Styrelsen 

På årsstämman väljs styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsen består av 

ett antal ledamöter som träffas ca en gång per månad. Vilka vi är och hur man kan nå oss framgår på 

informationstavlan i entrén och på våran hemsida. 

Årsredovisning 

Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår en årsredovisning som belyser verksamheten under 

det gångna året. 

Valberedning 

Bostadsrättsförening Harvpinnen 8 har en valberedning. Se stadgar. 

 

 

 

 



3. ATT TÄNKA PÅ 

Att vara medlem i en bostadsrättsförening 

 

Medlemskapet innebär att Du gemensamt med föreningens övriga medlemmar delar ansvar för 

trappuppgångar, gemensamma utrymmen och gårdsmiljön.  

Föreningen har inhyrd städning av trapphusen, för vilka vi måste hjälpa till att underlätta arbetet. 

Därför ska det inte förvaras saker i trapphusen, så som cyklar, barnvagnar eller annan privat egendom. 

Dessa ska förvaras i Din lägenhet eller i ditt vindsförråd. För cyklar finns cykelställ på innergården. 

 

Du som medlem har också skyldighet att till styrelsen felanmäla sådant du upptäcker i fastigheten, så 

som trasiga glödlampor och annat som inte fungerar eller kräver kontinuerligt underhåll. Se 

felanmälan. 

 

Tänk också på att utifrån sunt förnuft ha ett uppförande som ej stör Dina grannar. Detta gäller t.ex 

ljudnivå både i Din lägenhet samt i trapphus och på innergård, men också att hålla efter de 

gemensamma utrymmena så att alla kan trivas med att vistas där efter Dig. 

  

Portkod och porttelefon 

 

Till huvudentrén i gatuhuset gäller portkod för att komma in. Tänk på att detta är koden som skiljer 

oss som boende i fastigheten från de som inte bor här, vad gäller tillträde till fastigheten. När du blir 

medlem kommer även ett telefonnummer som du väljer att kopplas till porten så dina gäster kan 

kontakta dig direkt från den andra dörren. 

 

Innergård 

 

På innergården finns förutom cykelställ också två så grillar som är till för oss alla att använda. Tänk på 

att parkera Din cykel i de cykelställ som finns och att i övrigt hålla efter innergården så att den kan 

förbli en trivsam plats att vistas på för alla. Exempelvis får cigarettfimpar och annat skräp inte 

lämnas vare sig på marken eller i växtlådorna. Det man har tagit med sig ut till innergården tar man 

antingen med sig in igen, eller ser till så att det slängs. Vintertid sker inget underhåll av gården. Var 

och en beträder den då på egen risk vad gäller halka och snöras. 

 

Tvättstuga 

 

I källarplanet finns en tvättstuga. En bokningsbar som Du som boende bokar genom en 

tvättstugecylinder samt en ”grovtvättmaskin” som inte är bokningsbar. Ett pass i taget bokas i förväg 

enligt bokningstavla. Om ingen utnyttjat sin bokade tid efter 30 minuter, och heller inte skrivit en lapp 

om ev. senarelagd starttid, får någon annan ta över tvättpasset. Kontrollera gärna med personen som 

bokat så att denne/a inte glömt bort sin tid. Innanför dörren till den bokningsbara tvättstugan finns 

regler för utrymmena, läs gärna igenom dessa nästa gång du har ett ärende i källaren. Där framgår t.ex 

vad som behöver göras efter avslutad tvätt och redskap för att kunna göra detta finns i anslutning till 

tvättstugan. Trivselreglerna för tvättstugan finns också på nästa sida. En bra regel är att lämna 

tvättstugan i det skick man själv skulle vilja finna den. Endast föreningens medlemmar och ev. 

hyresgäster får utnyttja tvättstugan för tvätt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivselregler för tvättstugan i Brf Harvpinnen 8 

 

Dessa regler, eller snarare önskemål, har kommit till med anledning av den oordning och misstrivsel som 

råder i husets tvättstuga. Med bättring från alla som använder tvättstugan är förhoppningen att det ska 

kunna vara en trivsam plats för alla! 

 

1) Självklart lämnar du tvättstugan i det skick du önskar finna den; har du själv inga krav 
på renlighet och ordning så glöm inte att din granne säkerligen har det. 

a. Torka av alla maskiner med fuktig trasa när du tvättat klart 
b. Se till att inget tvättmedel eller sköljmedel finns kvar i facken 
c. Töm alla ”luddfilter”. Både på torktumlare och i torkrummet.  
d. Sopa rent golvet samt våttorka det. Utrustning för detta finner du utanför tvättstugan. 

 

2) Respekt för tider:  
a. Bokar du en tid, överskrid inte den. Tänk på att din granne som bokat tiden efter dig kan 

ha ett pressat schema och måste få börja på utsatt tid. 
b. Vet du med dig att du inte kommer utnyttja din bokade tid, boka då av den så att någon 

annan kan ha nytta av den! Du skulle vilja att din granne gör samma sak för dig, eller hur? 
c. Har du inte påbörjat din tvättid inom 30 minuter så kan den anses som förbrukad, alltså 

är någon annan välkommen att använda den. 
 

3) Märker du att något inte fungerar? 
a. Skriv en lapp och lägg den i föreningens brevlåda eller använd hemsidan. 
b. Förslag på förbättringar är välkomna i föreningens brevlåda eller email. 

 

Enkla saker som kan tyckas självklara. Hoppas alla kan respektera detta och göra vår tvättstuga till en 

trivsam plats för oss alla. Med anledning av detta är det utfört en extra städning och köpt in städmaterial 

som du finner i anslutning till tvättstugan. Har du ytterligare förslag på trivselregler? Kontakta gärna 

styrelsen via hemsidan eller brevledes i föreningens brevlåda. 

 



 

 

Miljörum 

 

Vi har för tillfället inget miljörum, närmaste återvinningsstation finns på Bjurholmsgatan, utanför 

COOP. 

 

Kontakt 

 

Du kommer i kontakt med styrelsen antingen genom vår hemsida, harvpinnen8.wordpress.com, eller 

genom att lägga en skrivelse i styrelsens postfack som du hittar på entréplan i gatuhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. HARVPINNEN 8 – A TILL Ö 

Andrahandsupplåtelse/Andrahandsuthyrning 
Det finns vissa möjligheter att hyra ut lägenheten i andra hand. Se separat information på föreningens 

hemsida. 

 

Franska balkonger i trapphus 
Får endast användas för vädring, man får EJ röka vid dessa balkonger då det sprider sig in i 

trapphuset. 

 

Barnvagnar 
Barnvagnar får ej placeras i trapphuset p.g.a av brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt. 

 

Bredband 
Föreningsens leverantör av bredband är ComHem. Kontaktas på 0771-550000 

 

Brevinkast 
För namnskylt till brevinkast/porttelefon kontakta styrelsen.  

 

Container 
Föreningen hyr in en container en gång per år för grovsopor. 

 

Cyklar 
Förvaras i källaren eller på gården. De får inte ställas i trapphuset eller på trottoaren utanför. Parkera 

snyggt i de cykelställ som finns på innergården eller använd cykelrummet i källaren. Cyklar som inte 

längre används ska inte ta upp plats för dem som faktiskt används; se till att de kommer bort. 

 

Dörrar  
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för insidan av dörren, föreningen för utsidan.  

 

El i lägenheterna 
Föreningen har underhållsansvar för inkommande elsystemet i lägenheten. Vill man göra några 

ändringar skall detta som vid alla el-arbeten göras på ett fackmannamässigt sätt. Samtliga uttag i 

lägenheterna är jordade och kopplade via jordfelsbrytare.  

Vid strömavbrott i lägenheten kontrollera först om det bara berör din lägenhet. Om det bara är en 

lägenhet så beror det troligen på att någon säkring eller att jordfelsbrytaren i lägenheten har löst ut. 

Minska belastningen på säkringen och fäll upp den igen. Att jordfelsbrytaren löser ut beror vanligtvis 

på att någon felaktig utrustning har kopplats in. Då löser jordfelsbrytaren ut som en säkerhetsåtgärd. 

Koppla ur den utrustning du senast kopplade in och återställ jordfelsbrytaren. 

 

Extrastämma 
Se föreningsstämma. 

 

Fastighetsskötsel 
Vi har ingen tekniskt förvaltning, det vill säga, vi tar hand om fastigheten själva. Om du upptäcker fel 

på hissarna, skador eller annat som behöver åtgärdas ska du i första hand vända dig till någon i 

styrelsen, gör en felanmälan på hemsidan. 

 

Felanmälan 
Om något som föreningen ansvarar för är trasigt eller felaktigt i fastigheten som t.ex. glödlampor i 



trapphus/källare, utrustningen i tvättstugorna, kallt i lägenheten kan detta meddelas via ett meddelande 

i styrelsens brevlåda som finns på entréplan i gatuhuset eller via hemsidan, 

harvpinnen8.wordpress.com  

 

Fester 
Om du ska anordna fest, prata med dina närmsta grannar och anslå en lapp på anslagstavlan i entrén. 

Spela inte för högt och se till att det inte blir stojigt i trapphuset vilket ofta hörs till flera våningsplan. 

För övrigt ska man mellan 22-08 tänka på att inte störa sina närboende genom hög volym och annat 

störande. Sunt förnuft och respekt brukar lösa de flesta förekommande situationer. 

 

Flytt 
När du som ny medlem i föreningen flyttar in, eller den dagen du eventuellt väljer att flytta från din 

lägenhet i fastigheten, tänk då på att: 

Om du önskar hålla porten öppen när möbler och flyttkartonger ska bäras, var försiktig så att du inte 

skadar dörrar eller väggar. Du kan bli betalningsansvarig. 

 

Föreningsstämma 
En gång om året samlas alla medlemmar i föreningen för att få en redovisning av det gångna året, 

behandla motioner som lämnats in och fatta övergripande beslut som ska leda styrelsen i det löpande 

arbetet. Beslut fattas även om styrelsens sammansättning för det kommande året. Enligt stadgarna ska 

ordinarie föreningsstämma hållas årligen före maj månads utgång. Om en medlem önskar få ett visst 

ärende behandlat på föreningsstämman ska det anmälas skriftligen till styrelsen senast före april 

månads utgång. Extra föreningsstämma kan hållas på styrelsens eller revisorernas initiativ eller om 

minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av det 

ärende man önskar behandlat på extrastämman. 

 

Förråd 
Varje lägenhet har tillgång till ett förråd i vinden. Lås till respektive förråd svarar 

bostadsrättsinnehavaren för. Alla förråd ska vara låsta även om de inte används. 

 

Försäkringar 
Föreningen har fastigheten försäkrad genom Länsförsäkringar. I nu gällande försäkring, under 

perioden 1 april 2014-31 mars 2015, ingår bostadsrättstillägg. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för 

den personliga hemförsäkringen.  

 

Förändring av lägenheten 
Du får göra förändringar i lägenheten under vissa förutsättningar. Ombyggnad ska alltid göras 

fackmannamässigt och om den påverkar väggar eller bjälklag fordras styrelsens godkännande. 

Konstruktionsritning skall lämnas till styrelsen i dessa fall. En förändring får inte medföra men för 

föreningen eller annan medlem. Inte heller får utan tillstånd ändringar göras som kräver bygglov eller 

innebär ändring av ledning för värme, vatten, avlopp, gas eller el. 

Fläktar får inte anslutas till ventilationskanalerna, varken i köket eller annat rum. 

För allas säkerhet skall fackman anlitas vid förändring av el- eller vatteninstallation, t.ex. vid 

inkoppling av disk- och tvättmaskin. Då kan vattenläckage undvikas i framtiden. Vid eventuella 

skador till följd av felaktig installation kan bostadsrättsinnehavaren hållas ansvarig. 

 

Hiss 
Husets hissar är av gammal konstruktion. Underhåll sker löpande, men hantera dem varsamt. Utnyttja 

inte möjligheten att trycka ner hissen efter uppfärd, driften av hissarna blir dubbelt så dyr eftersom de 

då alltid först måste tryckas upp av den som vill åka ner. Vid problem med hissen, kontakta alltid 

styrelsen först. 

 

 



Hänsyn 
Visa hänsyn mot dina grannar genom att tänka på att ditt golv är dina grannars tak och att du delar 

väggar med dina grannar. TV/stereo eller liknande på hög volym kan störa dina grannar. Detta är 

särskilt viktigt efter klockan 22:00 på vardagar och 23.00 under helger. Observera att detta även gäller 

på innergården samt i trapphuset. 

 

Kabel-TV 
Föreningen har avtal med ComHem och tillhandahåller basutbudet genom antennuttaget.  

 

Kallelse 
Se föreningsstämma. 

 

Lägenhet 
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre underhållet av lägenheten medan bostadsrättsföreningen 

ansvarar för resten. Det finns ingen inre fond för lägenhetsreparationer.  

För att förhindra vattenskador är det viktigt att golvbrunnen rensas regelbundet.  

 

Motioner 
Alla medlemmar har möjlighet att lämna motioner till föreningsstämman och dessa skall vara 

inlämnade senast enligt det datum som anges i informationen som medlemmarna delges inför 

årsstämman. Ju tidigare motionen lämnas in, desto större möjlighet att den hinner behandlas mer 

ingående. 

Motionen kan läggas i föreningens brevlåda i trapphuset eller skickas till styrelsens e-postadress. 

 

Månadsavgift 
Månadsavgiften betalas månadsvis. Förvaltaren skickar ut avier. Då detta är föreningens huvudsakliga 

inkomst är det givetvis viktigt att detta betalas i tid. 

 

Pannrummet, hobbyrum 
Inne i pannrummet finns det en avdelning för hobbyverksamhet så som målning och tillverkning. 

Dock är det absolut förbjudet att elda eller använda någon typ av eldkälla i det rummet då det kan 

påverka pannan och i värsta fall starta en brand. Är du osäker, kontakta styrelsen! 

Nyckel till pannrummet hänger på en krok i tvättstugan. Häng tillbaka lånad nyckel! 

 

Parkering 
I föreningen finns det inte tillgång till garage utan boende i fastigheten hänvisas till boendeparkering 

(ansökan sker via Stockholm stads hemsida www.stockholmstad.se) på gatorna i området eller kan 

bostadsrättinnehavaren ta kontakt med t.ex Carpark eller SKB som har garage i området och som 

eventuellt kan ha platser att hyra ut.  

 

Portkod 
Portkoden till föreningens entrédörrar är till för föreningens medlemmar. Vid strömavbrott används 

nyckeln även till porten. 

  

Rökning 
Många är allergiska mot och störs av tobaksrök. Ta därför hänsyn vid gemensamma utrymmen som 

innergård och på balkongerna samt i närheten av fastigheten, eftersom röken lätt tränger in till grannen 

genom ventilerna. 

Det är absolut förbjudet att röka i trapphuset och vid fönster i trapphuset.  

Du som röker ansvarar själv för att askkopp finns, att du använder den samt att den töms ofta och 

regelbundet.  

 

 



Sopnedkast 
Hushållssopor slängs i sopnedkastet, som är anslutet till en soptank i källaren. Soporna hämtas med 

vacuumbil genom en lucka i trottoaren. Soppåsarna måste vara små, väl förslutna och inte alltför fulla 

- långa eller hårda föremål, t ex galgar, påskris och pizzakartonger, kan inte slängas i sopnedkastet då 

de orsakar stopp! 

 

Lösa eller tunga föremål, vätska, kemikalier, målarfärg, bilbatterier eller annat som kan orsaka brand, 

självantändning eller andra skador på tanken får ABSOLUT inte läggas i sopnedkastet.  

 

Använd ditt sunda förnuft. Orsakar du skada kan du bli ersättningsskyldig. 

 

Is och snö på trottoaren kan ibland förhindra sophämtningen och vi hjälps därför åt med att hålla borta 

sådant från sopluckan. Redskap brukar stå innanför porten under säsong.  

 

Om soporna inte hämtats, felanmäl sophämtningen på www.stockholmstad.se eller till stadens Kontakt 

Center, telefon 08-508 465 40 eller kontakta direkt styrelsen. 

 

Styrelse 
Styrelsen leder föreningens arbete mellan stämmorna och ansvarar för förvaltningen. Styrelsen består 

av tre till sju ledamöter, samt ingen till fem suppleanter.  

Styrelsens sammansättning anslås i trapphusen och under styrelsepresentation. Då föreningen inte har 

någon valberedning välkomnas förslag på styrelsemedlemmar och revisorer inför stämman.  

 

Störningsjour 
Föreningen har för tillfället ingen störningsjour. 

 

Säkerhet och ansvar 
Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta 

för att förhindra inbrott. 

 

Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria, förvara därför inga 

cyklar, barnvagnar etc. i trapphusen. 

 

Trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen 
Vi ansvarar tillsammans för entré, källare och övriga gemensamma utrymmen. Därför är det viktigt att 

vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara 

fria. Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra 

sina sysslor. Sådant som har placerats i gemensamma utrymmen kommer att forslas bort. Du kan bli 

ansvarig för kostnader vid bortforsling. 

 

Trädgårdsmöbler 
Trädgårdsmöbler och finns på innergården som alla medlemmar i huset kan använda. Om 

trädgårdsmöblerna flyttas ska de också ställas tillbaka på sin plats. Tänk också på att lämna de 

gemensamma inventarierna i det skick som du vill finna dem. 

 

Tvättstuga 
Se separata trivselregler, finns uppsatt i tvättstugan 

 

Ventilation 

Vi har passiv ventilation, dvs självdrag från fönster till ventilationskanalerna. Därför bör man inte täta 

för mycket kring fönsterna, då detta kommer påverka ventilationen. Tänk på att förändringar på väggar 

och planlösning kommer även att påverka ventilationen. Fläktar får inte anslutas till 

ventilationskanalerna, varken i köket eller annat rum. 

 



Överlåtelse av bostadsrätt 
Är allt i sin ordning godkänns köparen som medlem i bostadsrättsföreningen Harvpinnen 8 vid nästa 

styrelsemöte. 


