BRF SMEDSBACKSGATAN 32

Varmt välkommen till
Brf Smedsbacksgatan 32!
Här kommer en välkomsthälsning till dig som är nybliven medlem i vår förening. Vi
hoppas med detta brev kunna göra det lättare för dig att hitta rätt i vår lilla förening.

Kontaktinformation
Lättast når du styrelsen genom att skicka epost till smedsbacksgatan32@gmail.com,
eller genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i porten (den som är märkt “Brf
Smedsbacksgatan 32”). Styrelsen håller möte ungefär en gång i månaden och du är
självklart välkommen att skicka oss e-mail med förslag på frågor som du anser bör tas
upp. Vi återkommer i sådant fall så snart vi hunnit diskutera frågorna.

Felanmälan
Vid fel i fastigheten är du välkommen att kontakta vår fastighetsskötare SBC (tidigare
T&T) via felanmälningsformuläret på www.sbc.se/felanmalan. Skicka också ett mail
till styrelsen på smedsbacksgatan32@gmail.com så att vi har koll på ärendet. (Du kan
också kontakta dem vid fel i din egen bostadsrätt, men om de gör någon åtgärd får du
i allmänhet bekosta den själv. Självfallet kan du alltid kontakta styrelsen om du har en
fråga om vad som hör till fastigheten respektive din lägenhet.)
Om det är ett akut fel (t.ex. en pågående vattenläcka), ring journumret 08-18 70 00.

Avgift
Snart efter inﬂytten kommer du få inbetalningskort samt information om autogiro för
betalning av den månatliga avgiften. Vänligen kontakta styrelsen om du inte fått
inbetalningskorten. Tänk på att avgiften måste vara föreningen tillhanda senast sista
dagen i månaden innan den månad betalningen avser. Vår ekonomiska förvaltare heter
Conzignus Hem och Fastighet AB, och du når dem på www.hemochfastighet.se eller
08-429 80 02 (mellan 9-30-11.30).

Tvättstuga
Tvättstugan ﬁnns i källaren och tider bokas på listan utanför dörren (ej på
nyckeltavlan). Det ﬁnns tre pass dagligen, 7-12, 12-17 och 17-22. Om den som har
bokat tiden innan inte dykt upp efter 1 timme så har du rätt att ta den tiden. Notera
att det sitter en liten bok i tvättrummet, kallad "Tvättstugekorrespondans", som är till
för att vid behov skriva trevliga meddelanden till sina grannar…
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Bredband
Föreningen har ﬁber-bredband och IP-telefoni från Bredbandsbolaget. Avgiften, för
närvarande 165 kr i månaden, är obligatorisk och läggs på din avgift.
Uttaget sitter i hallen nära ytterdörren. För att börja surfa sätter du bara i din dator
eller router i uttaget så kommer du till en aktiveringssida. Om det inte funkar direkt,
slå in adressen http://10.255.1.33 i din webbläsare. I avgiften ingår lån av en trådlös
router (du betalar bara för frakten) – den behöver du också om du vill ha IP-telefon
(ingår) eller TV (tillval).
Om du har problem eller frågor kring bredbandet, dra dig inte för att kontakta
Bredbandsbolaget på www.bredbandsbolaget.se eller 0770-777 000.

Kabel-tv
Föreningens kabel-tv levereras av Comhem som du når på 0771-55 00 00, eller
www.comhem.se. Du kan också beställa TV via Bredbandsbolaget. Det ingår ett
analogt basutbud med SVT1, SVT2, TV4, etc, och digital-TV är tillval.

Egen renovering
Om ni planerar att renovera i er lägenhet, vänligen meddela styrelsen detta. Vi har god
kunskap om hur vår fastighet är byggd vad gäller bärande väggar, el, ventilation etc.
Tänk också på att du är skyldig att informera styrelsen om du planerar ingrepp som
påverkar utseendet eller funktionen i lägenheten eller gemensamma utrymmen. Om du
bygger om i köket, tänk på att man måste använda kolﬁterﬂäkt (ﬂäkten får inte
anslutas till ventilen), och att imkanalen (ventilen) i köket inte får byggas för. Om du
har gas och önskar stänga av den eller göra ändringar, kontakta en auktoriserad
gastekniker.

Vinds- och källarförråd
Föreningen tillhandahåller ett förråd per lägenhet. Hälften av förråden ﬁnns på vinden
och hälften i källaren. Varje lägenhet har ett speciﬁkt förråd. Om ditt förråd inte är
tömt, kontakta säljaren i första hand men underrätta gärna styrelsen också.

Cykelrum
Cykelrummet ﬁnns i källaren, bredvid tvättrummet, och där är du självklart
välkommen att ställa din cykel.

Sopor
Du är välkommen att slänga dina hushållssopor och tidningar i respektive kärl
utanför fastigheten. De töms en gång per vecka (tidningar varannan vecka). För
kartong, glas, plast, plåt och batterier ﬁnns en återvinningsstation på Studentbacken.
För grovsopor så hänvisas till närmaste återvinningscentral som ﬁnns på
Cedersdalsgatan 7 vid Norrtull (“Återbruket Roslagstull”) – inte långt alls från Gärdet.
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Andrahandsuthyming
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du i god tid innan uthyrningen
fylla i den blankett som ﬁnns på www.smedsbacksgatan32.se, och lämna till styrelsen.
Lämna blanketten i två exemplar, och bifoga en kopia på hyresavtalet. Föreningen
följer Fastighetsägarnas rekommendationer kring andrahandsuthyrning. Ett tips är att
ansöka om max ett år i taget, eftersom ansökan i regel inte beviljas annars.
Tänk på att en andrahandsuthyming måste godkännas av styrelsen innan den börjar
gälla, samt att det alltid är du som bostadsrättsinnehavare som uppbär ansvaret för
lägenhetens skick samt att avgiftsinbetalningar görs i tid.

Trappstädning
Vi har en städﬁrma som sköter städning i de allmänna utrymmena – vi hoppas att
detta sköts till belåtenhet, men har du synpunkter på städningen är du välkommen att
påpeka detta för styrelsen.

Parkering
Föreningen tillhandahåller inga parkeringsplatser eller garage, utan kan endast hänvisa
till platserna på gatan, där Stockholms stads parkeringsregler gäller. Boendeparkering
kan du teckna på Stockholms stads webbplats, www.stockholm.se.

Styrelsearbete
Styrelsen utgörs av några av dina grannar – och potentiellt också dig! Vi är en liten
förening, och ett bra sätt att engagera sig i sitt boende och se till att vi har en trevlig
förening där värdet på din bostad varar, är att gå med i styrelsen. Årsmötet är i regel i
slutet av maj/början av juni varje år, men är du nyﬁken på hur det funkar så dra dig
inte för att kontakta styrelsen redan nu!

Ordningsregler
Utöver de instruktioner som ﬁnns i detta välkomstbrev liksom föreningens stadgar har
vi inga speciﬁka ordningsregler – låt sunt förnuft råda! Det är vi tillsammans som gör
denna förening till den trevligaste på Gärdet…
Välkommen till Brf Smedsbacksgatan 32!

Styrelsen 2016/17

Adam Blomberg
ordförande

Stephanie Holm
ledamot
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Ludvig Wingårdh
ledamot

Pär Larshans
ledamot
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