
 

Välkommen till Brf Diana 8 
 
 

 
 
 
Bostadsrättsföreningen och styrelsen i Brf Diana 8 vill ta tillfället i akt och 
välkomna dig/er till vårt hus på Rehnsgatan 15/Döbelnsgatan 57 och 
som medlem i föreningen. Vi hoppas att du/ni kommer att trivas! 
 
För att du/ni skall känna dig/er hemma följer nedan lite kort information 
om huset och föreningen. Har du/ni några frågor, funderingar eller 
synpunkter, tveka inte att kontakta oss. 
 
Vänliga hälsningar,  
Styrelsen 
  

Fastigheten Diana 8, adress 
Döbelnsgatan 57. Foto taget 1908, 
källa www.stockholmskallan.se. 
	  

BRF Diana 8s fastighet Sjölejonet 8 
byggt 1928 i korsningen 
Döbelnsgatan/Rehnsgatan.  
	  



Föreningen 
Föreningen består av 43 bostadsrätter fördelade i två trappuppgångar, 
Döbelnsgatan 57 och Rehnsgatan 15. Till föreningen hör även två bostadsrättslokaler 
som disponeras som garage samt två hyreslokaler. 

 
Styrelsen 
Styrelsen väljs för ett år i taget på den ordinarie årsstämman som brukar hållas på 
våren omkring maj. Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen använder du enklast 
vår gemensamma e-postadress diana8brf@gmail.com. Kontaktuppgifter till enskilda 
styrelseledamöter hittar du på föreningens hemsida och på anslagstavlorna som 
sitter i entrén vid hissen i båda uppgångarna.  

 
Hemsida 
Föreningens hemsida hittar du på www.sbc.se/diana8. Som medlem i föreningen kan 
du även logga in på www.sbc.se/portalen/mitt-sbc där du hittar blanketter kring bl.a. 
andrahandsuthyrning, se om månadsavgiften är betald och se information från 
styrelsen. Inloggningsuppgifter hittar du på avin för månadsavgiften som skickas ut 
kvartalsvis. 
 

Föreningsbrevlåda 
Föreningen har en brevlåda i trapphuset på Rehnsgatan 15 där meddelanden till 
styrelsen kan lämnas. 

 
Stadgar 
Som medlem i föreningen förväntas man vara införstådd med och följa föreningens 
stadgar. Stadgarna hittar du på föreningens hemsida.  
 

Trivselregler 
För att vi skall ha ett trevligt och ett väl fungerande boende förväntas medlemmarna 
följa föreningens uppställda trivselregler. Med trivselreglerna följer även föreningens 
policy för andrahandsuthyrning och renovering. Dessa dokument hittar du på 
föreningens hemsida.  

 
Tvättstuga 
Tvättstugan är belägen på vinden. Bokning sker i kalendern utanför tvättstugan eller 
via vårt online-bokningssystem (se information på anslagstavlan vid tvättstugan för 
webbadress och lösenord). Tänk på att beakta de uppställda reglerna vid användning 
av tvättstugan. Tillgång till tvättstugan sker endast mellan kl 07-22. 

 



 
Soprum 
Soprummet är beläget på entréplan på Rehnsgatan. I soprummet slängs enbart 
hushållsopor. Återvinningsstation för glas, plast, papper mm finns på 
Luntmakargatan/Rehnsgatan. Övriga grovsopor ansvarar medlem att själv frakta till 
någon av stadens grovsopsåtervinningsstationer.  
 
Månadsavgiften 
Månadsavgifterna ska betalas månadsvis i förskott (betalningen ska ha kommit 
föreningen tillhanda senast den sista vardagen i månaden). 

 
Namnskylt 

Styrelsen ansvarar för att beställa namnskylt till dörren. Detta för att skapa 
enhetlighet och tidstypisk känsla i trapphuset. Nya säkerhetsdörrar installerades 
februari/mars 2015 och för att bevara dessa i gott skick är det inte tillåtet för 
medlemmar att sätta upp något på dörrarna, såsom exempelvis andra namnskyltar 
än den som beställs via styrelsen, plastlappar eller spikar. Mejla styrelsen vilket 
namn som önskas på namnskylten i samband med inflyttning.  
 

Garage 
I vår fastighet finns två garage belägna på båda sidor om porten Rehnsgatan 15. 
Garaget ägs och drivs av Hans Lindblad. För frågor om garagen kontakta Hans på 
telefon 070-863 14 60. 
 

Kabel-tv 
Vi är anslutna till ComHem och avgiften till ComHems basutbud ingår i den fasta 
månadsavgiften. 

 
Städdag 
Varje vår träffas alla medlemmar en helgförmiddag för att tillsammans iordningställa 
gården och ”snygga till” vårt hus. Vårstädningen är ett trevligt sätt att lära känna sina 
grannar och öka känslan av att vi bor här tillsammans. Städförmiddagen brukar 
avslutas med att föreningen bjuder de medverkande på lunch. 

 
 


