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Vi hoppas att du ska finna dig väl till rätta 
och trivas med bostaden och dina nya 
grannar.

Detta häfte är till för att ge både nya och 
gamla bostadsrättsinnehavare översiktlig 
information som hör ihop med boendet 
i bostadsrättsföreningen Lötsjöhöjden. 
Kompletterande information finns i 
bopärmen.  

Du har blivit antagen som medlem i 
föreningen. Det innebär att du tillsammans 
med de övriga medlemmarna har 
dispositionsrätt till husen, tomten och 
gemensamma inventarier. Din månadsavgift 
går till föreningen för att täcka drift- och 
underhållskostnader samt räntekostnader.  
Vi anlitar entreprenörer för administrativ 
och teknisk förvaltning.

Som medlem har du tillsammans med 
andra medlemmar en skyldighet att ta 
hand om ditt boende. Genom att kontakta 
styrelsen har du som boende möjlighet att 
påverka. Det förväntas av dig att du också 
deltar vid den årliga föreningsstämman. 

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du 
själv för att underhålla lägenhetens inre 
delar. Till lägenheten räknas också balkong 
och förråd. Underhållsansvaret regleras i 
bestämmelserna i bostadsrättslagen och 
i våra stadgar. Var gränserna går mellan 
innehavarens ansvar och föreningens 
ansvar finns beskrivet i föreningens 
stadgar, som finns på hemsidan.

Du har som medlem nyttjanderätt av 
din bostadsrätt. Du kan dock förlora 
din bostadsrätt om du inte uppfyller de 
skyldigheter som bostadsrättslagen 
föreskriver. Exempel på detta kan vara om 
du vid upprepade tillfällen är sen med din 
månadsavgift. Andra orsaker kan vara att 
man hyr ut bostaden i andra hand utan 
tillstånd från styrelsen, att man stör sina 
grannar, att bostadsrätten vanvårdas samt 
att bostaden används till annat än bostad, 
till exempel kontor, affärslokal etc.

 

Välkommen till oss på Fredsgränd 13-17



RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I EN 
BOSTADSRÄTT
I en bostadsrätt betalar du ingen hyra - du betalar en månadsavgift.
I en bostadsrätts  förening betala du inte mer än vad som går åt för att täcka 
utgifterna för ränta och amorteringar på föreningens lån, driftskostnader och planerat 
framtida underhåll. Du betalar alltså ingen hyra utan en avgift som svarar mot 
bostadsrättsföreningens kostnader.

Du är delägare i en fastighet. 
Som bostadsrättsinnehavare har du del inte bara i föreningens tillgångar utan också 
i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta sitt ansvar. Du har ett särskilt ansvar 
för din lägenhet, men du ansvarar också för fastigheten som sådan, för hus och för 
kringmiljö.

Du svarar själv för allt inre underhåll i din lägenhet. 
Detta ansvar ger dig också möjlighet att göra förändringar i din lägenhet. Kontakta 
styrelsen för att få svar huruvida ändringarna du vill göra behöver tillstånd. 

Försäkring
Föreningen betalar ett kollektivt bostadsrättstillägg. Därför behöver inte varje enskild 
bostadsrättsägare teckna ett sådant tillägg till sin hemförsäkring. Kontakta styrelsen 
om du har frågor. 



STYRELSE - FÖRENINGSSTÄMMA - STADGAR

Föreningsstämman är den högsta beslutsinstansen i en bostadsrättsförening. 
Alla bostadsrättsföreningens medlemmar kallas. Ordinarie stämma hålls en gång 
per år och senast sex månader efter utgången av varje räkenskapsår som löper 
1/1–31/12.

Medlem som önskar att ett visst ärende ska behandlas på årsstämman, ska 
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen innan motionstiden har gått ut, se stadgarna. 
Varje lägenhet har en röst på årsstämman. Medlem som innehar flera lägenheter har 
också bara en röst.

Kontakta styrelsen via något av följande alternativ:
- lämna meddelande i styrelsens postlåda på Fredsgränd 15 
- maila till styrelsen@lotsjohojden.se
- hemsidan: http://hemsidan.com/lotsjohojden



TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER

Här följer ett kort utdrag ur de 14 trivsel och ordningsregler som 
ska finnas närmare beskrivna i bopärmen.

• Var sparsam vid varmvattenförbrukning och rensa avlopp för att undvika stopp 
i avloppsstammar. Håll uppsikt över lägenhetens våtutrymmen för att undvika 
läckageskador.

• Alla dörrar ska hållas stängda och låsta. Släpp inte in okända personer i 
fastigheten.  

• Normalt ska ”frid råda” mellan 22:00-07:00. Undvik att borra och spika och 
liknande efter kl. 20:00 vardagar och efter kl.18:00 helger. 

• Av brandsäkerhetsskäl får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd 
plats. Entré, trapphus och gångar i källare ska hållas fria.

• Rökning är förbjuden i samtliga gemensamma utrymmen, även i hissar och 
trapphus. 

• Parabolantenn är inte tillåtet på fasad eller balkongräcke.

• Var noggrann med sophantering. Föreningen debiteras extra kostnader vid 
överfyllda kärl och allt som står vid sidan om 

• Omfattande förändringar i lägenheten kräver styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill 
ta ner en vägg eller dra nya rör. Vissa åtgärder kan behöva bygglov.

• Motordriven spisfläkt är ej tillåten.

• Inglasning av balkong, lägga trädäck på markplan, uppsättande av markis och 
insynsskydd för altan kräver föreningens godkännande, ta kontakt med styrelsen. 

• Balkonglådor ska hängas på insidan av balkongen.

• Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. 

• Andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. 



AKTIVITETER I VÅR FÖRENING
Vi har gemensamma städdagar i trädgården höst och vår då vi efter städningen bjuds på 
lättare lunch i form av korv, bröd och dryck. 

Vi har inte haft andra gemensamma aktiviteter men tycker det skulle vara trevligt. Kom 
gärna med egna förslag på aktiviteter!

Grillplatsen finns alltid tillgänglig.

GEMENSAMMA RUM
Lokal
Föreningen har ingen egen föreningslokal utan har på senare år nyttjat Sundbybergs 
museum för våra årsmöten, då det behövs plats. 

Cykelrum
Cyklar förvaras i cykelrum utomhus eller i barnvagns- och cykelrum i källarplan.

Barnvagnar
Barnvagnar förvaras i avsedda barnvagnsrum. Det är av brandsäkerhetsskäl inte 
tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen.



LEKPLATS
Vid lekplatsen finns en leklåda. 
Vi genomför regelbundna säkerhetskontroller för barnens bästa.

PARKERING
Bostadsrättsföreningen har 57 parkeringsplatser till förfogande. 
Bostadsrättsföreningen har en kölista som sköts av styrelsen. 
Vid frågor kontakta styrelsen, styrelsen@lotsjohojden.se.

Det är inte tillåtet med andrahandsuthyrning av parkeringsplatser utan styrelsens 
medgivande. 
 
Notera att förhyrd parkeringsplats EJ följer lägenheten.
 
Det är viktigt vid i- och urlastning, att på platser som ej är avsedda för parkering, ha 
varningsblinkers på. Detta gäller i högst 15 minuter. Parkeringskontrollanterna är 
informerade om ovan nämnda och ska därför inte utställa p-bot om det följs.

Visa hänsyn och aktsamhet när du kör bil på området, tänk på barnen.

Felparkerad bil?
På anslagstavlan i entrén framgår det vart du ska ringa. 



TV & Internet
Föreningen har avtal med Sundbybergs stadsnät gällande internetanslutning, 
inklusive TV. 
Avgift för detta är inkluderat i månadsavgiften.

Internettjänst
Varje hushåll har tillgång till internettjänsten 100/10 mbit/s från leverantören T3. 
Om du vill uppgradera din internettjänst kontakta T3, http://www.t3.se/gruppavtal/
bredband/detta-ingar/.

Bas TV-tjänst
Bas TV-kanaler leveras via Kalejdos Öppna TV-box.

Följande kanaler ingår i Viasat baspaket:  
                 

Som medlem i föreningen erhåller man en rabatt på 50kr/mån på 
huvudabonnemanget om man köper tilläggskanalpaket från Viasat via Kalejdos 
Öppna TV-box, såsom Viasat Silver eller Viasat Guld.

 



FELANMÄLAN - AKUTSITUATIONER

Fel som kan anmälas till Energibevakning: 
OBS! medlem debiteras för det som ingår i inre underhåll:
 
• VVS t.ex. fortsatt stopp i avlopp trots rensning, kalla radiatorer, inget varmvatten,          

läckande kranar, toaletter som rinner mm.

• Problem med kärvande lås, trasiga strömbrytare, fönster/balkongdörrar som kärvar.  

Felanmälan vardagar 07.00-16:00
AB Energibevakning
08-647 66 10 

Akuta Fel och Akutservice/Jourtid
Vardagar 16-07, helgdagar 00-24
AB Energibevakning 0771- 47 66 10
  
Viktigt! 
Jourutryckning kan vara dyrt. Detta kan komma att debiteras medlem ifall det visar sig 
att arbetena avser åtgärd som medlemmen har underhållsansvar för.
 
Om behov av extra nycklar kontakta styrelsen som förmedlar vem som har uppdraget 
att göra extra nycklar.
  
Huvudsäkring
Om du misstänker att huvudsäkringen till din lägenhet har löst ut kan du efter kontorstid 
kontakta utsedda styrelsemedlemmar som har tillgång till nycklar till elcentral, se 
anslagstavla i entrén. 

	  



SOPHANTERING

Återvinning
Närmaste återvinningscentralen är Återvinningscentralen Kvarnkullen, 
Enköpingsvägen 129. 

Sopsortering 
Utöver vanligt köksavfall sorterar vi matavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, tidningar, metall, glas. 
 
OBS! Glasåtervinning finns endast i soprummet mellan nr 11 och 13.

Matavfall
Insamlingen av matavfall sker i kärl. Kärl som används för matavfall rymmer 140 
liter och är oventilerade (vanliga kärl). Påsar för matavfall finns i soprum och i 
barnvagnsrum.
  
Matavfall är biologiskt lätt nedbrytbart avfall från matberedning samt matrester. 
Exempel på sådant som räknas till matavfall är; rester av kött, fisk, grönsaker, frukt 
och bröd. Matavfall lämpar sig väl för biologisk behandling såsom kompostering eller 
rötning.
 
Överfyll inte kärlen då detta drar till sig råttor och ger luktproblem för boende. 

Pappersförpackningar
Viktigt att kartonger viks ihop innan de läggs i kärlet. Det är också viktigt att 
matförpackningar är ursköljda.

Plastförpackningar
Viktigt att matförpackningarna är ursköljda innan de slängs.

Övrigt
OBS! Var noggrann vid sophantering. Föreningen debiteras extra kostnader vid 
överfyllda kärl. Grov - och alla andra sopor måste medlemmar omhänderta själva.



TILL BOENDE BRF LÖTSJÖHÖJDEN
Till varje lägenhet hör en Bopärm. 
Bopärmen ska följa lägenheten oavsett lägenhets  innehavare. 
Sätt in nya informationsblad från Styrelsen. 

Styrelsen


