
Välkommen som ny medlem i BRF Storken 12 
Vi är övertygade att du kommer att trivas i denna unika fastighet och 

trevliga bostadsrättsförening.  

Föreningen består av byggnadsminnesmärkta och mycket omskrivna arbetarbostäder 

på Jungfrugatan 41-43 och Sibyllegatan 50-52 på Östermalm i Stockholm. Fastigheten 

består av sammanlagt cirka 4.500 kvm bostadsyta fördelat på 77 lägenheter, varav 76 

upplåtna med bostadsrätt och 1 med hyresrätt.  

Föreningens hemsida  

I princip all information du behöver hittar du på vår hemsida www.storken12.se Obs! Ingen 

inloggning krävs, det är bara att surfa in! Välj fliken Allmänt och sedan Medlemsinformation så hittar 

du informationen som är riktad till medlemmarna. Alternativt via föreningens boendeapp ”boappa” 

boappa.storken12.se  

Nyhetsbrev  

Information skickas löpande ut via mail ”Nyhetsbrev” och via föreningen boendeapp ”boappa” och 

för att ta del av löpande information behöver styrelsen er mailadress. Vänligen skicka er mailadress 

till brfstorken12@gmail.com   

Fastighetsskötsel  

Fastigheten sköts av Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB, e-post info@borgmerio.se - Felanmälan 

i lägenhet eller fastighet (kl. 8-16), tel 08 – 36 51 21 (lunch 11.30-13.00) eller e-post 

felanmalan@borgmerio.se - Allmänna förvaltningsfrågor och större underhållsfrågor gällande 

fastigheten, tel 08 - 36 14 14  

Ekonomisk förvaltning  

För avgifter/hyror, lokaler, förråd, lägenhetsöverlåtelse, ekonomifrågor kontakta Fastighetsägarna 

på telefon 08-617 76 00 eller hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se   

Gästlägenheten  

Vi har en gästlägenhet en halv trappa ned, ingång från gården Sibyllegatan 50A, som kan hyras av de 

boende. Gästlägenheten administreras av en medlem i föreningen och bokning sker via föreningen 

boendeapp ”boappa”. Betalning sker via Swish nr. 1231567940 i förskott till en kostnad av 250 

kronor per natt. Bokningen gäller först efter att betalning har skett. Läs även ordningsregler kring 

gästlägenheten på hemsidan.  

Namn på lägenhetsdörren och trapphustavlan  

Vi har namnskyltar i mässing på dörrarna. Du ordnar själv med skylt och står för kostnaden. Skylten 

ska ha ditt namn i VERSALER med typsnitt Times New Roman och teckenstorlek 18. Meddela Borg & 

Merio vilket/vilka namn du önskar ha på trapphustavlan.  

Postboxar 

Finner ni i det lilla huset på gården (är du nyinflyttad behöver du justera namn på din postbox).  

Ordningsregler  

Våra ordningsregler, som du som medlem måste ta del av och följa, hittar du på hemsidan samt i 

boendeapp ”boappa”..  
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Andrahandsuthyrning  

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Du ansöker på blankett som 

finns på hemsidan. Styrelsen godkänner inte korttidsuthyrning (kortare period än 1 månad).  

Ansökan om ändring i lägenheten  

Vill du göra större förändringar i lägenheten krävs tillstånd. Ansökningsblankett hittar du på 

hemsidan. Vad som gäller vid ombyggnad finner du i våra ordningsregler under 

”Ombyggnader/reparationer…”  

Ansökan om in- och utträde  

Ansökan om in-/utträde skickar du till Brf Storken 12, Sibyllegatan 50B, 114 43 Stockholm.  

Föreningens styrelse  

Styrelsen har en brevlåda i portvalvet Sibyllegatan 50B. Styrelsens adress är Sibyllegatan 50B, BV. 

114 43 Stockholm. Styrelsens e-postadress är brfstorken12@gmail.com. Styrelsens aktuella 

sammansättning, och kontaktinformation finns uppsatt i varje trapphus och på hemsidan.  

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till vår BRF! 
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