
BRF STRÅLGATAN 21–23
L I L L A E S S I N G E N • S T O C K H O L M

VÄLKOMSTINFORMATION 

FÖR BOENDE PÅ 
STRÅLGATAN 21-23

Detta är ett informationshäfte för 
dig som bor i Brf Strålgatan 21-23. 

Här hittar du bl.a. viktig 
information, rutiner vid 
felanmälan och kontaktuppgifter 
till såväl styrelsen som föreningens 
leverantörer av diverse tjänster. 

Tänk på att informationen 
kan uppdateras. Den senaste 
uppdateringen finns alltid på 
hemsidan:  

  www.stralgatan21-23.se

Senaste uppdateringen:

2018-02-08
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OM FÖRENINGEN
Bostadsrättsföreningen Strålgatan 
21-23 bildades 2006 och består av 
91 bostadsrätter och 2 hyresrätter. 
Föreningens hus och ytor förvaltas av 
P&B Förvaltning AB.

Styrelsen består av boende på  
Strålgatan 21 och 23 och kontaktas via 
e-post: styrelsen@stralgatan21-23.se.

Angående småärenden kan man också 
kontakta styrelsen via Facebook:  
m.me/BrfStralgatan2123.

MER INFORMATION

Aktuell information om föreningen, 
kontaktuppgifter, stadgar, mm. 
finns på föreningens hemsida www.
stralgatan21-23.se samt på Facebook-
sidan Brf Strålgatan 21-23

TRE SNABBA:
– Hjälp till själv! Engagera dig gärna i 
föreningen, antingen genom att åtgärda 
något du ser behöver göras eller anmäl 
ditt intresse till att sitta i styrelsen.

– Ha koll på dina grannar! Släpp inte 
in vem som helst genom porten och 
uppmärksamma saker som verkar 
misstänksamma.

– Ta hand om ditt eget skräp! Ställ inte 
ut saker på de allmänna ytorna. Det 
ger en merkostnad för föreningen (dvs. 
dig själv) i form av bortforsling, samt 
utgör brandrisk såsom livsfara för alla 
boenden.
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VAD ÄR 
BOSTADSRÄTT
Att bo i bostadsrätt ger en möjlighet att 
påverka föreningens ekonomi, vad som ska 
göras/inte göras. 

När du “köper” en bostadsrätt så överlåter 
den tidigare innehavaren lägenheten till 
dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du 
bli antagen som medlem i föreningen. Detta 
beslut fattas av föreningens styrelse. Som 
innehavare får du en andel i föreningens 
förmögenhet samt rätten att utnyttja 
lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte 
lägenheten.

Varje månad betalar du en avgift till 
föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). 
Avgiften ska täcka föreningens kostnader för 
underhåll, drift, räntor och amorteringar.

HUR KAN JAG PÅVERKA?
Att bo i en bostadsrätt innebär att du har 
stora möjligheter att påverka ditt boende. Du 
tillsammans med övriga medlemmar väljer 
på årsstämman en styrelse som ansvarar för 
det löpande förvaltningen av föreningen och 
verkställa de beslut som föreningsstämman 
fattar. Större och kostsamma beslut bör fattas 
på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla 
medlemmar har ett ansvar för att fastigheten 
sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt 
boende. 

Anmäl ditt intresse till valberedningen om du 
vill vara aktiv i styrelsen. Skriv brev om du 
har någon idé eller synpunkt! Driv en fråga 
eller starta en grupp för medlemmar med 
gemensamt intresse. Kom till årsmötet! Skriv 
en motion. Anmäl fel och brister (dörrar som 
inte går igen etc.) till fastighetsskötaren.

ATT VARA 
MEDLEM 
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt 
ansvar. Som medlem i föreningen har du 
inte bara rätten till en bostad i föreningens 
hus utan du har också skyldigheter mot 
föreningen och övriga medlemmar.

Styrelsen har ansvaret för att det är ordning 
och reda både i och utanför huset. Alla är 
skyldiga att rätta sig efter föreningens stadgar 
och inte minst ordningsregler.

FÖR VEM GÄLLER 
REGLERNA
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som 
bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar 
omfattas liksom gäster, inneboende eller 
hantverkare som utför arbete åt dig i 
lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för 
andrahandshyresgäster. Om föreningen har 
egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

VAD HÄNDER OM 
ORDNINGSREGLERNA 
INTE FÖLJS
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen 
i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo 
kvar. Förseelser som är av liten betydelse för 
föreningen och övriga medlemmar kan inte 
leda till uppsägning. Först måste styrelsen 
anmana den som bryter mot reglerna att 
följa dessa. Därefter och om medlemmen 
eller hyresgästen trots anmaningen inte följer 
reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

TALA MED GRANNARNA
Pratar vi med varandra får vi en tryggare 
förening och vågar ha “civilkurage” att tala 
med grannar som kanske inte sköter sig. Att 
någon missköter sig är inte den personens 
ensak.
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SERVICE OCH 
FELANMÄLAN
Persson & Bergström Förvaltning AB är 
bostadsrättsföreningens förvaltare och  du 
kontaktar dem vid behov av hjälp eller 
felanmälan gällande de gemensamma ytorna. 
Du kan även kontakta dem om ärenden som 
berör din lägenhet, men detta bekostar du 
själv om de uträttar det.

P&B FÖRVALTNING AB
Telefon: 08-30 53 60
www.pbforvaltning.se
Strålgatan 12, 112 63 Stockholm

Kontakta P&B om du:

– Vill felanmäla något i din lägenhet (bekostas 
själv) eller i fastigheten 
– Behöver nya nycklar till tvättbokningen 
(bekostas själv)
– Ska uppdatera låsbrickan eller 
porttelefonens innehåll

HISSEN
Står hissen still? Kontrollera först noggrant 
att dörrarna på samtliga våningsplan är helt 
stängda. Kontrollera därefter att ingenting har 
fastnat i hissens skjutdörr – går denna inte 
igen rör sig inte heller hissen. 

Var därför uppmärksam på att du inte 
överlastar hissen och därmed stoppar dörren, 
ett sådant fel bekostas inte av föreningen och 
du debiteras personligen av hissreparatören.

Kontakt hissreparatör:

Hissen AB
Telefon: 08-618 48 48

AKUTA FALL
Vid exempelvis vattenläcka och andra akuta 
händelser kontaktas i första hand P&B. 
Vid akuta fall utanför ordinarie öppetider 
kontaktas Jourmontör AB.  

Kontakt Jourmontör:

08-657 77 00

INTERNET
Föreningens lägenheter är anslutna till Ownit 
Bredband. Kontakta deras kundtjänst vid 
frågor och registrering vid inflytt.

Kontakt Ownit: 

08 – 525 07 300.  
Vardagar 08:00 – 22:00, helger 10:00 – 19:00.  
www.ownit.se

TV
Vid fel på TV-mottagningen, kontakta 
leverantören Bredbandsbolaget.

Kontakt Bredbandsbolaget: 

0200 – 116 500 
www.bredbandsbolaget.se

PASSERSYSTEM
Samtliga portdörrar och vindsutrymmen 
är utrustade med nyckellöst låssystem. För 
att komma in och ut behöver du därför en 
nyckelbricka. Hanteringen av dessa sköts av 
förvaltaren P&B. 

I låssystemet ingår också en porttelefon, från 
vilken du på distans kan öppna portdörren. 
Kontakta P&B för att uppdatera dina 
uppgifter i porttelefonen.
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ORDNING OCH 
REDA
STÖRANDE LJUD
Det ska vara lugnt och tyst i husen och på 
balkongerna:
Vardagar 22:00 – 07:00
Helger 23:00 – 09:00 

Högljudda renoveringsarbeten (såga, borra, 
spika, etc.) får inte utföras efter 20:00.

Meddela gärna dina grannar om du ska ha 
fest, men tänk på att tiderna för ljudnivåer 
fortfarande gäller. 

SOPOR, KOMPOST OCH 
ÅTERVINNING
Hushållssopor och kompost slängs i sophuset 
placerat utmed Strålgatan, till vilket du 
använder din låsbricka. 

Kartonger, tidningar, metall, glas och plast 
återvinns vid återvinningsstationen vid 
Essinge Brogatan 37. Fyra gånger årligen 
kommer också en mobil miljöstation till ön, läs 
mer på www.stockholmvattenochavfall.se.

Det är som boende ditt eget ansvar att forsla 
bort dina sopor och grovsopor som inte kan 
slängas på ön. I sophuset utmed Strålgatan 
är det förbjudet att slänga grovsopor då det 
innebär en merkostnad för föreningen och i 
förlängningen dig själv. 

Det är också på grund av brandskyddsregler 
förbjudet att ställa saker i allmänna utrymmen 
som trapphus, utanför vindsförråd i 
vindsgångarna och ovanpå bjälkarna. Föremål 
placerade på fel ställen kan omedelbart 
komma att forslas bort på bekostnad av 
ägaren.

TERRASS
I ingången på Strålgatan 23 finns det 
högst upp en gemensam takterrass. Den 
är bokningsbar via anslag vid terrassen 
vardagskvällar och helger – men följ anslagna 
regler och respektera grannarna. Vid 
misskötsel kan terrassen komma att stängas!

Viktiga saker att tänka på gällande terrassen:
– Grilla med förstånd. Engångsgrillar är 
förbjudet och använd inte tändvätska.  
Använd i stället eltändaren som finns innanför 
dörren hängandes på väggen vid terassen.
– Städa alltid efter dig. Du som bokare har 
ansvar för att terrassen är städad senast 11:00 
dagen efter bokningen.
– Du är ansvarig för både grill och gäster.

BRA ATT VETA
BALKONGER
Blomlådor och vädringsräcken får inte hängas 
ut från balkongerna. Det är inte tillåtet att 
skaka mattor och dylikt från balkongen. 
Visa hänsyn till grannarna vid städning och 
vattning av balkongen. Släng inte heller ut 
cigaretter eller fimpar från vare sig balkong 
eller fönster.

BRANDVARNARE
Det är lag på att samtliga lägenheter är 
utrustade med minst en brandvarnare – 
och naturligtvis gäller det även inom Brf 
Strålgatan 21-23. Kontrollera gärna varnaren 
med jämna mellanrum för att säkerställa att 
den fungerar.
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CYKEL
Två gånger per år rensar föreningen 
cykelparkeringen som står utomhus, då det 
alltid är brist på plats för våra cyklar.

För att din cykel ej ska fara bort vid 
rensningen ber vi dig att hämta ut en 
liten klisterlapp (5x3 cm) som föreningen 
tillhandahåller och klistra på din cykel för 
att markera att den tillhör en boende i BRF 
Strålgatan 21-23.

Klisterlappen kan du hämta ut hos vår 
förvaltare P&B.

Det finns två cykelförråd i föreningen, en på 
Strålgatan 21 och en på 23. Längst ner på gatan 
finns en cykelparkering utomhus. Den närmast 
Strålgatan 21 finns till ditt förfogande. Den nära 
Strålgatan 19 tillhör BRF Luxlampan 9. 

RENOVERINGAR
Boende ska skicka in förslag på renoveringar 
och förändringar som påverkar väggar och 
planlösning till styrelsen för godkännande 
innan renovering påbörjas. Bärande 
konstruktioner får ej påverkas och P&B skall 
kontaktas.

Det är förbjudet at montera in elektriska 
fläktar och liknande i direkt anslutning till 
ventilationskanaler i kök och badrum.

STADGAR OCH 
ÅRSREDOVISNING
Det åligger dig som medlem att läsa igenom 
föreningens stadgar ordentligt. 

Stadgar och årsredovisning finns på 
föreningens hemsida.

STÄDDAGAR
Föreningen har två gånger per år en 
gemensam städdag där medlemmarna 
träffas och tillsammans städar och renoverar 
gemensamma ytor. Den gemensamma 
insatsen sparar pengar då föreningen inte 
behöver ta in extern arbetskraft. Därför 
är det bra om du också engagerar dig på 
städdagarna.

Städdagarna annonseras via anslag i porten 
och via föreningens Facebook-sida.

TVÄTTSTUGA
Tvättider bokas med bokningslås i 
tvättstugans bokningstavla. Samtliga 
lägenenheter ska ha ett bokningslås och 
två exemplar av tillhörande nyckel. Endast 
bokning med bokninslås är giltig.  
Saknar du bokningslås? Kontakta P&B.

Förbokad tvättid som inte påbörjats inom 60 
minuter får nyttjas av annan.

Tänk på att städa tvättstugan efter att du har 
använt utrymmet, så att det ser trevligt ut när 
det är dags för nästa att tvätta.
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UTHYRNING I ANDRA 
HAND
Att hyra ut lägenheten i andra hand kräver 
alltid styrelsens godkännande. Blankett för 
ansökan finns på föreningens hemsida och ska 
skickas till styrelsen i god tid innan aktuell 
tidsperiod. 

Andrahandsuthyrningar beviljas från 6 
mån och maximalt ett år. Därefter ska en ny 
ansökan skickas in. Ett godkännade gäller 
från startdagen av uthyrningstiden t.o.m. det 
datum som är nedskrivet i ansökan. Godkänd 
ansökan debiteras för närvarande med en 
avgift om 4 480 kronor/år. Avgiften kan 
ändras i framtiden.

Korttidsuthyrning (via AirBnb, Flipkey, 
Tripping, VRBO, HomeAway, Vacatia, etc.) är 
inte godkänt av BRF Strålgatan 21-23.
Mer info om andrahandsuthyrningar kan du 
hitta på hemsidan.

VINDSFÖRRÅD
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd 
som ska vara märkt med föreningens 
lägenhetsnumrering. Det är absolut 
förbjudet att placera saker utanför det egna 
vindsförrådet på grund av brandskyddsregler. 
Föremål placerade där kan omedelbart 
komma att forslas bort på bekostnad av 
ägaren.


