Välkommen till
Bostadsrättsföreningen

En liten skrift med trivselregler och råd & tips
för medlemmar och boende i vår förening.
SPARAS!

Anteckningar:

Att bo i Brf Hemtrefnad
Föreningens grundregel:
Kom ihåg att du nu bor i en bostadsrättsförening, och vi sköter det löpande underhållet själva
kollektivt, och har inte någon extern fastighetsskötare eller veckostädning. Det finns inte någon
utomstående som åtgärdar de fel som du upptäcker, eller städar undan skräpet som du kanske går förbi
Vi måste alla hjälpas åt att hålla vår fastighet trevlig och i gott skick !

Ta hänsyn till dina grannar !
Givetvis bor och lever vi i våra lägenheter, och att ”livet” stundtals kan höras genom väggarna, får vi
ibland ha rimlig tolerans för i en storstad. Men tänk på att dina grannar kanske inte har samma
dygnsrytm som du, så se till att dämpa volymen under sena kvällar, nätter, och tidigt på morgnar.
Tänk på att kan vara ganska lyhört mellan lägenheterna, särskilt i äldre hus som vårt!

Föreningen vill att det är lugnt i huset,
mellan kl: 22.00 – 07.00 på vardagar (och söndagar)
och mellan 24.00 – 09.00, på helger och helgdagar.
Om du ska ha fest....
Är det trevligt att meddela detta med en lapp i entrén och hissen, några dagar innan.
Prata gärna direkt med dina närmast berörda grannar!

Och om du fortsätter att blir störd av din granne....
Det bästa är alltid att ”ta tjuren vid hornen”, och kontakta den som råkar orsaka besvär direkt, och så
tidigt som möjligt reda ut frågan. - Då brukar många problem lösa sig som bäst ! Anonyma lappar i
trapphus, brevlådor, eller tvättstugor, har nog aldrig fungerat särskilt bra för grannsämjan....
Skulle du trots allt hamna i en situation där störningar fortsätter, tveka inte att kontakta styrelsen,
så ska vi givetvis försöka hjälpa till.

Föreningen har en @-adress & en hemsida !
styrelsen@brfhemtrefnad.se är styrelsens mejladress, och www.brfhemtrefnad.se är föreningens
hemsida. Där kan du läsa föreningens stadgar, årsmötesprotokoll mm, och via hemsidan förmedlar
styrelsen även information om viktiga händelser i huset. Det är ditt personliga ansvar, att
regelbundet se vad som meddelas på hemsidan. I entrén finns även styrelsens postlåda, om du vill
ge styrelsen något meddelande i ”handskrift”, men är det något viktigt och brådskande, bör du även
meddela styrelsen via @, då tömningen av lådan tidvis kan vara ojämn.

Vår- och höststädning
Två gånger om året brukar vi samlas på gården för att gemensamt städa och snygga till i huset.
Tillfälle och tid anslås några veckor innan, i entrén och på hemsidan.
Till städdagarna brukar styrelsen sammanställa ett antal punkter som behöver åtgärdas, som
fördelas på städdagen bland deltagarna.
Kan man absolut inte närvara på städdagen, så bör man meddela styrelsen, som tilldelar dig
någon arbetsuppgift, som du får utföra vid annat tillfälle.

.

Tvättstugan
Du bokar tvättstugan genom att fylla i ditt efternamn på önskat pass i månadslistan som ligger i tvättstugan.
Du kan notera en egen starttid, om de angivna inte passar vid tillfället.
Du får boka maximalt tre pass per vecka, och inte längre fram än 3 veckor.
Du får INTE boka flera pass i följd, på samma dag.
Bokad tid som inte påbörjas inom en halvtimme, får utnyttjas av annan.
Bäst är att man ändå försöker få kontakt med varandra, så undviker man småirritationer, och visar samtidigt
hänsyn och samarbetsförmåga.
Även om du ”tar över” en missad tid, ska du skriva upp dig på listan , så att man vet vem som använder
tvättstugan. ( -Och vi andra har möjlighet att hitta dig, om du någon gång råkar glömma kvar några kläder... )
Huset har generösa tvättider; 07.00 till 24.00, så undvik att tvätta på tider som kan störa dina grannar.

Maskinerna
Tänk på att tömma dina kläder på alla småsaker som kan förstöra maskinerna.
BH:ar med bygel tvättas i en påse, eftersom byglarna riskerar att fastna och förstöra maskinen
(Tyvärr har föreningen behövt bekosta flera reparationer p.g.a. just detta).

Städning
Lämna alltid tvättstugan i det skick som du själv önskar finna den!
Som tidigare påpekat, har föreningen ingen extern städhjälp, så vi behöver alla hjälpas åt att hålla rent och
snyggt i vår tvättstuga. Det finns städmateriel i tvättstugan, och saknas något, meddela styrelsen direkt via @.
Efter varje gång du använt tvättstugan ska du städa efter dig:
●
Torka av bänkar, maskiner och torkskåp, Sopa och våttorka golvet.
●
Rengör luddfiltret i torktumlarna och slamfiltret bakom centrifugen.
●
Ta med och släng dina tomma förpackningar i soporna. Lämna INTE i papperskorgen, som är
avsedd för textilludd och småskräp. (-Den blir snabbt överfull om alla skulle lämna sina tomma
förpackningar där ). Töm gärna papperskorgen själv, om du ser att den är full.

Felanmälningar
Meddela styrelsen direkt, om du upptäcker något fel på maskinerna, eller om det är något annat fel som du
inte kan åtgärda själv. Använd styrelsens @-adress , så når ditt meddelande styrelsen snabbare och säkrare.
Skriv även ett meddelande i tvättstugan, som förklarar felet du har observerat, och att du har meddelat
styrelsen.

Gården
Förutom bord och stolar, tillhandahåller föreningen även några grillar, och till dessa gäller först till kvarn…
Om du planerar en grillfest, sätt gärna upp en lapp, så att det inte blir olyckliga krockar. Glöm inte att göra
rent grillen när du har använt den. Om du röker på gården, se till att fimpar INTE blir kvar på marken eller i
planteringarna. Tänk på att det ekar kraftigt mellan husen, så försök att sänka volymen sent på kvällarna.

Cykelparkering
Cyklar parkeras främst i cykelrummet. Använder du inte cykeln under längre tid, ställ den gärna i ditt
källarförråd. Inga cyklar får ställas i entrén.

Styrelsemöten
Styrelsen träffas ca en gång i månaden, med uppehåll under sommaren.
Har du någon fråga som du vill framföra eller diskutera personligen, är du välkommen att kontakta
styrelsen för att framföra ditt ärende på nästkommande möte.

Föreningens årsmöten hålls i april/maj varje år.
Det är viktigt att flertalet lägenhetsinnehavare deltar, eftersom viktiga beslut fattas !
Meddelande om dag och tid anslås i god tid före på hemsidan, i brevlådor, och på anslagstavlan i entrén.

Entré, trapphus, soprum och källare
Stockholms brandförsvar förbjuder förvaring av lösa föremål i trapphuset !
Därför är det viktigt att vi inte ställer ut saker i trapphuset eller källaren. Grovsopor, vedkassar, tomglas,
returpapper mm, måste man förvara i lägenheten eller i källarförrådet tills man har möjlighet att köra bort det.
Samma sak gäller för källarutrymmena. Om du tillfälligt måste förvara något utanför ditt förråd så måste du
meddela styrelsen.
Det är trevligt om några vill pyssla om våra vädringsbalkonger ! Alla som vill, är hjärtligt välkomna att
förhöja trivseln i huset under sommarhalvåret, och föreningen kan ersätta dig mot kvitto, för mindre kostnader
för plantor, jord mm. Meddela bara styrelsen innan, och redogör för ditt initiativ.
Med detta följer att du också ansvarar för att vattna och sköta om planteringarna, och att du själv ser till
att plantor tas bort inför vintern, eller vinterförvaras hos dig. Alla hjälps åt att kolla att balkongdörrar hålls
stängda vintertid. OBS! Boende i lägenheter utan balkong, har en ”informell förtur” till vädringsbalkongen en halvtrappa nedanför, om man samtidigt tar lite extra ansvar för ordningen där.

Städning av trapphuset
Lägenheterna på varje våningsplan ansvarar själva för att städningen av respektive våningsplan utförs.
Varje lägenhet har ansvar för städning av sin del av trapphuset under den tid som tabellen visar.

Städområde
För lägenheterna på hissplanet sker städning på det egna planet, ner till och inklusive helplan nedanför.
Lägenheterna på halvplanen (E) städar från sitt halvplan, ner till halvplan under.

B

C

A

Städschema för trapphus:

D

Lägenhet (Nr)
A (xx01)
B (xx02)
C (xx03)
D (xx04)
E (xx05)

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj

Månad
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

( Juni och Juli är uppgiftsbefriade )

E( Halvplan, räknas till helplanet nedanför )
(xx-- i lägenhetsnumret motsvarar våningsplan, där ”10” alltid är entréplan, ”11” är plan 1, osv,...)

Städmoment i trappstädningen




Sopa och våttorka golv och trappsteg i städområdet var 14:e dag.
Torka bort smuts, fingeravtryck etc. från väggar, ljusknappar, ledstänger.
Dammsuga och våttorka golvet i hissen, samt våttorka hissdörrens in- och utsida och spegel.

Gemensamma städredskap
finns i skrubben till höger om hissen. Om något saknas, meddelar du styrelsen ( @ ), eller införskaffar på egen
hand, och redovisar kvitton till styrelsen, så får du ersättning för dina utlägg.

Veckostädning av entrén
fördelas enligt separat lista anslagen i städskrubben, där varje lägenhet har ansvar för två veckor per år.

Belysning
När lampor går sönder i trapphus eller källare, är det enklast om du som upptäcker problemet åtgärdar eller
rapporterar det direkt. Alla medlemmar är ansvariga för att belysning på det egna våningsplanet fungerar.
Reservlampor ska finnas i städförrådet i entrén. Meddela styrelsen ( @ ) om något behövs.

Övriga gemensamma uppgifter
Fördelas enligt separat fördelningslista, baserad på ditt lägenhetsnummer.

Dörrskyltar
För att vårt trapphus skall se välordnat och trevligt ut ska alla dörrar ha namnskyltar i mässing, med samma
mått. Föreningen bjuder därför på första dörrskylten när du flyttar in, du ska alltså inte sätta upp en egen
dörrskylt. Meddela styrelsen vilket/vilka namn som ska stå på skylten, så snart som möjligt.
Det kan ta ett litet tag innan skylten levereras, så sätt gärna upp en temporär namnlapp under tiden.
Om du senare vill ändra text, eller komplettera med annat namn, så står du för kostnaden privat.

Hissen
Om hissen är ur funktion gör du en felanmälan till Hissen AB, telefonnummer finns anslaget i hissen samt
på anslagstavlan i entrén. Under jourtid anmäls fel endast om någon sitter fast i hissen. Tänk på att vänta till
hissen verkligen har stannat innan du försöker öppna dörren. Hissen är av äldre datum, och långsammare än
moderna hissar. Meddela alltid styrelsen direkt ( @ ), även om du själv anmäler felet till Hissen AB.

Brandskydd
Alla som har fungerande eldstäder har ett särskilt ansvar för att dessa används på ett säkert sätt.
Du bör även ha brandsläckare av godkänd modell, och ska aldrig lämna brasan obevakad under längre stunder.
De flesta bränder i bostäder inträffar nattetid mellan klockan 22 och 05.
Det är en tidpunkt då du oftast sover, och brandvarnaren kan då vara skillnaden mellan liv och död.
Om branden är ett faktum, handlar det om minuter innan röken och gaser gör dig medvetslös.

Brandförsvaret i Stockholm kräver att alla bostäder har en brandvarnare !
En brandvarnare kan vara avgörande för att du vaknar, och snabbt tar dig ur lägenheten eller huset i tid.
Det är varje medlems eget ansvar att underhålla, kontrollera och byta batterier, så att brandvarnaren är
i fungerande skick !

Om avloppssystemet i huset....
Det är aldrig trevligt att få stopp i avloppet, och särskilt inte om det blir större stopp ute i avloppsstammar
till badrum och toaletter... Då riskerar man att drabbas av väldigt ”otrevliga” översvämningar, som kan bli
kostsamma, både för dig personligen, men även dina grannar, och för föreningen, och dessutom ta lång tid att
åtgärda. Vattenskador orsakade av stopp i rör, är tyvärr är den främsta orsaken till större, oförutsedda
kostnader för bostadsrättsföreningar. DÄRFÖR vill styrelsen, för allas trivsel och ekonomi, att ni är noga
med vad som kan, och INTE kan spolas ner i toaletter, duschbrunnar, och diskho.

Om olyckan ändå är framme....
Och du får stopp i ditt avlopp, så är det ditt personliga ansvar att försöka åtgärda det direkt, eller i annat fall,
tillkalla professionell hjälp direkt. Om du misstänker att stoppet sitter ute i stammen, så är det extra viktigt
att du meddelar alla grannar ovanför, så att dom inte spolar ut något vatten i den berörda stammen, innan du
har hunnit åtgärda stoppet, eller fått annan hjälp. Man brukar faktiskt kunna avhjälpa många mindre stopp med
en klassisk ”gummipropp på pinne”, och ibland behövs en rensfjäder i stål. Föreningen har redskap till hands
i städförrådet i entrén, för alla att låna vid akut behov. Om detta inte hjälper, tillkallar du professionell
hjälp, och meddelar alltid styrelsen.

OBS !

Föreningens grundregel är att lägenhetsinnehavaren ansvarar för rörens allmänna funktion, och
ser till att de hålls rensade fram till huvudstammar
.

TIPS! För att undvika uppbyggnaden av slam och avlagringar i rören, som med tiden kan skapa stopp,
bör alla lägenhetsinnehavare minst en gång i kvartalet, gärna oftare, skölja igenom sin WC, golvbrunn i
dusch, och avlopp i handfat och diskho med 4-5 fulla skurhinkar med RIKTIGT HETT vatten med
vanligt rengöringsmedel (typ AJAX, eller SÅPA mm ). Särskilt i kökets rör ansamlas fett, som stelnar då det
svalnar, vilket täpper till om man inte förebygger med regelbundna ”varmsköljningar”.
Innan genomsköljningen bör du rensa vattenlåsen i golvbrunnar i bad och dusch, och under diskho och
handfat, och där ta bort hårbollar och annat som samlas där. Om man känner sig osäker på hur man öppnar
och rengör golvbrunnar och vattenlås, så finns bra vägledning på internet !
( Tex: ”Anette visar: Rensa golvbrunnen” eller ”Anette visar: Rensa vattenlås i tvättställ” ,mfl )

Husdjur
Husdjur får inte vistas i trappuppgången eller i källaren.
Om husdjur befinner sig på gården, se till att inte släppa in dom i trapphuset när du går in.

Sophanteringen i huset
Soprummet når du utifrån gatan, till höger om entrén. Vi har valt att ha begränsad källsortering i vår förening,
p.g.a. utrymmesbrist. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att slänga rätt saker i rätt sopkärl.
Sopkärlen töms en gång i veckan. Om sopkärlen innehåller annat än de är avsedda för, lämnar sophämtarna
dem otömda, och vi blir då tvungna att frakta bort soporna själva ! Om du är osäker på vad som får slängas
i respektive kärl, läs anslagen som finns i soprummet.

Huset har källsortering för följande sopor:
Hushållssopor, ofärgat glas, färgat glas och returpapper.

TIDNINGAR, TVÅ KÄRL

SOPOR, 4 KÄRL

Så här står de i soprummet.

GLAS, TVÅ KÄRL

INGÅNG
Huset har tyvärr inte plats för ytterligare kärl i soprummet.
Därför måste kartonger & wellpapp, plastförpackningar, el-artiklar, glödlampor, lysrör, elapparater, grovsopor,
möbler mm, transporteras bort på eget ansvar.
Närmaste avlämning för kartong och wellpapp, batterier och plastförpackningar mm, finns åt höger nedanför
trapporna mot Rörstrandsgatan, ca 30-40 m, i korsningen Karlbergsvägen/ Rörstrandsgatan/ Norra
Stationsgatan. ( Det finns även en miljöstation på Rörstrandsgatan, nära korsningen Norrbackagatan )
Övrigt returmateriel lämnas till kommunens återvinningscentraler.
Platser och öppettider hittar du på internet.
OBS! Om golvet i soprummet belamras med grovsopor och emballage, vägrar sopbolaget att hämta
sopor över huvud taget, och vi måste frakta bort våra sopor själva.

Hälsningar från styrelsen i
BRF Hemtrefnad

Postadress: Tomtebogatan 51, 113 38, Stockholm.

@-adress: styrelsen@brfhemtrefnad.se

Hemsida: www.brfhemtrefnad.se
SPARAS!

Städschema för entré och hiss 2016
Lgh.Nr
(1005)

Namn
(S. Lardner)

Vecka
-

Signatur

Vecka
-

1101

M. Björklund

1

27

1102

S. Eriksson

2

28

1103

L. Petersson

3

29

1104

A. Lidman / A. Stokken

4

30

1105

S.Lardner

5

31

1201

J. Bergqvist

6

32

1202

J. Leamo

7

33

1203

O. & G. Swarting

8

34

1204

B. Brandner

9

35

1205

R. Samuelsson

10

36

1301

C. Andersson

11

37

1302

D. Johansson

12

38

1303

P- I. & K. Nag

13

39

1304

A. Davidsson

14

40

1305

M. Hildebrand / M. Håkansson

15

41

1401

J. & K. Alw

16

42

1402

K.Nilsson

17

43

1403

T. Rydell /M. Andersson

18

44

1404

D. & L Hedenskog

19

45

1405

R. Robertson / M.Sivertsson

20

46

1501

C. Högfelt

21

47

1502

D. Torresi

22

48

1503

E. Karlsson

23

49

1504

M. & L. Rosengren

24

50

1505

C. Borg

25

51

1601

A. Olsson / A. Lundin

26

52

Signatur

Städschema för entré och hiss
Varje lägenhet har ansvar för städning av entré och hiss under de veckor som listan visar.
I det fall lägenhetsägaren är förhindrad att utföra städning under schemalagd vecka
ansvarar han/hon själv för att byta vecka med någon granne, eller att på annat sätt ordna
städningen.
Städområde
Hela golvytan i entrén, halvtrappan upp till, och inklusive vilplan vid dörr till gården.
Även hissens golv, väggytor, och hissdörrens in-och utsida, ingår i städområdet.
Städmoment
● Putsa glas i entrédörrarna.
● Sopa och våttorka golvet i entrén minst 1 gång under städveckan.
● Torka bort smuts, fingeravtryck etc från väggar, ljusknappar och hissdörren.
● Städa hissgolvet (t ex dammsuga), torka hissväggar och putsa spegeln i hissen
Redskap
Finns i skrubben till höger om hissen.

Städansvarig kontrollerar under hela städveckan att det ser rent och snyggt ut i entrén.

