Föreningens Basinformation

Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse.

Välkommen till vår bostadsrättsförening!
En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog för att
gemensamt kunna utveckla våra värden och trivseln. För att du från början ska
känna dig hemma i vår förening och lättare hitta inom området, har vi här samlat
information som du kommer ha stor nytta och glädje av.
Skulle du inte finna den information du söker i pärmen, är du varmt välkommen
att kontakta föreningens styrelse eller förvaltare.
Föreningen omfattar 240 lägenheter och 5 kommersiella lokaler.
Än en gång hjärtligt välkommen till oss.
Brf Fyrskeppet i Oktober 2014
Styrelsen
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Om Brf. Fyrskeppet
Historia
Namnet Kärrtorp härstammar från ett torp från 1790. Torpet Kärrtorpet byggdes om
1895 och finns fortfarande att beskåda väster om centrumet.
Området som nu utgör stadsdelen Kärrtorp tillhörde ursprungligen egendomen
Hammarby. Denna egendom köptes den 1 januari 1930 och inkorporerades då också i
Stockholms stad. Hammarby tillhörde Nacka före inkorporeringen och gränsen till
Enskede och Stockholm utgjordes av det skogsparti i västra Kärrtorp som heter
Gränsberget och nu utgör gräns mot stadsdelen Enskededalen. I söder gränsade området
till ägorna för Skarpnäcks gård som bibehållits i samma gräns till stadsdelen med
samma namn. Skärningen mellan de tre egendomarna utmärktes med en större sten,
Gränsstenen, som fortfarande kan återfinnas vid busshållplatsen söder om Sockenvägen
just söder om Gränsberget.
Mellan 1920-talet och 1940-talet fanns här ett koloniområde som låg öster och sydost
om Kärrtorpet. Skarpnäcks (gamla) skola, ritad av Georg A Nilsson, invigdes 1929 för
barnen från småhusområdena i Enskededalen och Pungpinan (som då benämndes
Skarpnäck).
Vår bostadsrättsförening
Vår bostadsrättsförening bildades 2007 i syfte att förvärva fastigheterna Falsterbo
1 samt Barsebäck 1 av M2 gruppen 2010
Föreningens ekonomiska plan är registrerad 27/10-2010
Församlingstillhörighet
Föreningen tillhör Skarpnäcks församling
Antal lägenheter och lokaler
Inom föreningen finns 240 st lägenheter varav 30 är hyresrätter samt 5 st
kommersiella lokaler.
Klassificering
Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening.
Styrelsen
På årsstämman väljs styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.
Styrelsen består av ett antal ledamöter, som träffas ca en gång/månad. Vilka
styrelsen består av och hur man når styrelseledamöter framgår på
informationstavlan i trapphusen och på föreningens hemsida.
Valberedning
Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av
styrelsearbete. Valberedning väljs på årsstämman. Är du intresserad av att arbeta i
styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen - vilka de är framgår av föreningens
hemsida under rubriken Styrelse.

Medlemskap
Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening? Medlemskapet innebär
att du gemensamt, med föreningens övriga medlemmar, delar ansvar för
trappuppgångar, tvättstugor, gemensamma utrymmen och yttre gårdsmiljö,
förutom att du ansvarar för underhåll av din egen lägenhet. Trapphusen ska endast
användas för att ta sig till och från de utrymmen som finns i fastigheterna och är
ingen lagringsplats för olika saker.
Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans
med andra medlemmar i föreningen äger husen som föreningen består av. Vi är
inga hyresgäster hos ett allmännyttigt bolag. Alla kostnader och utgifter som
föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom
en avgift som årligen fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon
annan som betalar, utan alla kostnader betalas gemensamt av oss medlemmar.
Månadsavgifter och hyror skall täcka föreningens årliga kostnader för drift och
underhåll av fastigheterna.
Ju lägre kostnader föreningen har, desto lägre avgift för respektive
bostadsrättshavare. Därför är det viktigt att vi är aktsamma om vår gemensamma
utrustning som t ex tvättmaskiner, hissar, portar, buskar, träd, gungor, sandlådor
osv. Ju mindre dessa saker behöver repareras eller bytas ut, desto lägre kostnader
för föreningen och desto lägre avgifter för våra bostadsrätter. Tänk på att spara på
varmvatten och el. Slösaktig förbrukning samt förstörelse orsakar högre kostnader
för alla medlemmar, även för dig.
Naturligtvis ska vi också medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker
oss skräpar ned eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen
och gårdarna som dina egna för det är faktiskt precis vad de är.
Inflytande
Du har möjlighet att påverka föreningens skötsel och därmed trivsel och det
ekonomiska resultatet. Du kan skriva en motion och rösta på den årliga
föreningsstämman. Årsstämman är den högsta beslutande organ. Då samlas
medlemmarna och väljer styrelse, diskuterar verksamheten, ställer frågor och får
information om föreningens verksamhet. En förutsättning för att demokratin i
föreningen skall fungera bra är att så många som möjligt deltar på årsstämman.
Föreningsstämma
Föreningens årsstämma är föreningens högsta beslutande organ och arrangeras en
gång om året. Vid ordinarie föreningsstämma redovisas styrelsens arbete för det
gångna året och motioner från medlemmarna behandlas.
Vid ordinarie årsstämma väljs även föreslagna ledamöter och suppleanter till
styrelsen, valberedning och revisor av stämman. Valberedningens uppgift är att
söka ledamöter främst till de poster i styrelsen där avhopp skett under året, men
även till de poster där styrelseledamöter står i tur att avgå.
Varje bostadsrätt har en röst på stämman, oavsett hur många ägare bostadsrätten
har. Varje medlem har rätt att lämna motioner till årsstämman. Motioner som
behandlas i stämman skall vara styrelsen tillhanda i tid innan stämman.
Årsredovisning
Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår (kalenderår) en årsredovisning
som belyser verksamheten under det gångna året och ger en förvaltningsberättelse.
Revisorerna granskar styrelsens arbete och avger en revisionsberättelse.

Om Fastigheten
På fastigheten finns flerbostadshus med 3 våningsplan samt källare. Fastigheten är
uppförd 1949-1950. Bostadsarealen uppgår till 15 106 m2, lokalarealen till
1 111 m2. Samtliga ytor är uppgivna av tidigare fastighetsägare och ej uppmätta vid
ombildningen.
Tomten innehas med äganderätt och omfattar en area om 29 303 m2.
Tvättstuga:
Ventilation:
Uppvärmning:

4 st
Självdrag med springventiler under fönster
Fjärrvärme

Byggnadsteknisk information
Brf. Fyrskeppet består av 10 huskroppar med källare och 3 våningsplan
innehållande i huvudsak bostäder.
Byggnaderna är uppförda med bärande stomme i betong på en undergrund
bestående i huvudsak av berg. Ytterväggarna utgörs av putsad lättbetong som
bärande stomme.
Bjälklag i konstruktionsbetong med fyllning och överbetong.
Yttertak utgörs av betongtakpannor. Plåtinklädda skärmtak vid entréer.
Anslutning till kommunalt ledningsnät vad gäller vatten och avlopp.
Självdragsventilation
Kortfattad lägenhetsbeskrivning
Kök:
Diskbänk, elspis, skåpinredning i huvudsak från byggnadsåret.
Badrum/wc: Plastmatta på golv, kaklade väggar, undertak, badkar eller
duschplats, wc-stol och tvättställ.
Vardagsrum: Parkett eller linoluemgolv, målade eller tapetserade väggar.
Övriga rum: I huvudsak linoluem, målade eller tapetserade väggar.
Original lägenhetsdörr i trä eller säkerhetsdörr klass 3.
3-glas kopplande fönster i trä/aluminum.
Vattenburen radiatorvärme.

Förvaltare
Bostadsrättsföreningen förvaltas av T & T Förvaltnings AB, enligt särskilt avtal.
Förvaltaren svarar även för fastighetsskötsel och felanmälan.
T&T Förvaltnings AB, Box 8160, 163 08 Spånga.
Telefon växel 08-562 559 00.
Fax 08-761 09 55.
Besöksadress: Domnarvsgatan 31 i Spånga.
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00,
fredagar 08.00-15.45. Lunchstängt kl. 11.30-12.15.

Teknisk förvaltning
Felanmälan
Felanmälans öppettider:

Måndag-Fredag kl.08.00-17.00
Tfn: 08-562 559 60
www.ttf.se/felanmalan

Fastighetsjour
Dygnet runt service

Vardagar 16.00-07.00 samt helger
08-18 70 00

Störningsjour
Bevakningsassistans

Dygnet runt
08-551 121 71

Hyresförvaltning

kundcenter@ttf.se
Tfn: 08-562 559 00

Lägenheten
Som boende i föreningens lägenheter ansvarar du för att alla som vistas i
lägenheten eller dess omgivning följer de gemensamma trivselreglerna.
Lägenhetsförråd
Till varje lägenhet hör minst ett förråd beläget i källaren.
Köksventilationen
Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till imkanalen d.v.s. fastighetens
ventilationssystem. Endast montering av kolfilterfläkt är tillåten.
Parabolantenn
Uppsättning får inte ske på Brf Fyrskeppets fastigheter. Det finns särskilda
ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv.
Kabel-TV
Kabel-TV genom Canal Digital.
Vi ber er notera att endast godkända antennsladdar
får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan. Med godkända avses HF täta
sladdar. Om andra typer av sladdar används så kan bild och ljud störas hos övriga
boende i trappuppgången. Godkända sladdar kan köpas hos närmaste TV- och
radiohandlare. Är du osäker, kontakta leverantören av kabel-TV.
Ingrepp i väggens antenndosa är förbjudet. Om ingrepp sker så kan även det ge
störningar hos boende i samma trappuppgång. Kostnaden för den service och
intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i antenndosan, betalas av den som
åsamkat föreningen kostnaden.
Bredband
Ett nytt modernt nät är installerat i samtliga lägenheter av Bredbandsbolaget. Det
kan att ersätta dagens TV över antennlösning som drivs av Canal Digital samt även
erbjuda bredband och telefoni. Vi går mot en gruppanslutning av de tjänster som
erbjuds.
Tag kontakt med Kundcenter hos Bredbandbolaget 0770-777 000
Rökning
Rökning är inte tillåten i tvättstuga, trapphus samt inom andra gemensamma
utrymmen i fastigheten. Tänk på att inte kasta fimpar från balkongen! En rykande
fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under.
Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av
omkringboende.
Djur
Då många boende upplever kamphundar som mycket obehagligt, har styrelsen
beslutat att förbjuda kamphundar inom föreningen.
En hund räknas som kamphund om den;
 har extremt stor kamplust,
 är lättretad och biter,
 bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp,
 har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra
hundar

I området tillåts inte lösspringande hundar.
.
Hundar får inte rastas inom föreningens mark utan hänvisas till därför avsedda
hundrastgårdar
Det är inte tillåtet att lämna hundar utan tillsyn i lägenheten.
Kattägare uppmanas att ha uppsikt på sina djur så att de inte förorenar i områdets
sandlådor.
Mata ej fåglarna
Det är inte tillåtet att kasta ut bröd och matrester till fåglarna. Det kan locka råttor
till området.
Installationer
Disk- och tvättmedelsinstallationer skall utföras av auktoriserad el- och VVS
installatör.

Renovering och ombyggnation
Renovera som hyresgäst
Gällande regelverk för dig som hyresgäst avseende renovering och ombyggnation
av lägenheten finner du under Flik 5, Hyresgäst inom Brf. Fyrskeppet
Renovera som bostadsrättsinnehavare
Gällande regelverk för dig som bostadsrättsinnehavare avseende renovering och
ombyggnation av lägenheten finner du under Flik 6, Bostadsrättshavare inom Brf.
Fyrskeppet
Renovering/Reparationsarbeten med borrande och hamrande eller andra störande
ljud är endast tillåtet på följande tider:
Vardagar
kl. 08.00 – 18.00
Lördag – Söndag – övriga helgdagar
kl. 10.00 – 16.00
Stomljud i byggnaderna upplevs som mycket störande. För håltagning i
betongväggar skall slagborrmaskin användas. Det är inte tillåtet med hobbymaskin,
då det tar för lång tid och upplevs mycket störande. Störande arbeten som tar mer
än en dag i anspråk skall anslås i porten och hissen. Av anslaget skall det framgå
när arbetena beräknas vara avslutande. Största hänsyn skall visas kringboende.
Balkonger
Grillning får under inga omständigheter förekomma på våra balkonger med tanke
på os och rök. Elektrisk grill är tillåten.
Det är tillåtet att lägga in trägolv på balkongen. Du måste dock ansöka om att få
lägga in golvklinkers på balkongen till brf styrelse.
Skälet till detta är att det dels är en säkerhetsfråga och dels att styrelsen vill förvissa
sig om att arbetet kommer att utförs på ett fackmässigt sätt och att köldbeständig
klinker används, samt att ytterkanten är täckt. Medlemmen ska dessutom teckna en
ansvarsförbindelse i händelse av framtida problem.

Trapphus
Det är enligt lag förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar eller andra brandfarliga
föremål i trapphusen. Det är heller inte tillåtet att ha dörrmattor utanför
ytterdörren då de utgör ett hinder och snubbelrisk vid städning och utrymning av
våra trapphus.
Sopor
Hushållssopor kastas i utvändiga sopkasuner.
Övrigt avfall
Föreningens grovsoprum stängs fr.o.m. januari 2011. Rummet kommer att rustas
upp och göras om till källsorteringsrum, med kärl för bland annat wellpapp,
småelektronikskrot och förpackningar.
Byggavfall och större grovsopor får inte lämnas i källsorteringsrummet, utan skall
Tas om hand av medlemmen/hyresgästen. Vi hänvisar till återvinningsstationerna
I Östberga och Vantör.
Styrelsen kommer även ett antal gånger per år att ställa ut en container där
grovavfall kan kastas.
Om du köper nya vitvaror kan du be leverantören att ta med sig de gamla då de
installerar de nya.
Störningar från grannar
Vid störningar från en granne är det viktigt att denne blir uppmärksammad på
problemet, dröj därför inte med att ta i tu med en störning.
Ju tidigare en störning påtalas desto lättare är det att lösa problemet.
Använd inte anonyma brev till grannen för att påtala störningen, den typen av
dialog fungerar dåligt, utan försök att få till en dialog med grannen.
Vid upprepade störningstillfällen är det viktigt att störningarna dokumenteras med
angivande av datum, tid, typ av störning.
Vid långvarig pågående störning kan du även ringa till föreningens störningsjour;
08-551 121 71
Städning
Trappstädning utförs av T & T Förvaltnings AB enligt särskilt avtal. Vid akut
behov av städning, eller om du har synpunkter på städningen, kontakta felanmälan,
kontaktuppgifter finner du under flik 3 Felanmälan / kontakter.
Övrigt
Om det är något som är oklart eller som du funderar över är du välkommen att
kontakta någon i styrelse. Det är viktigt att du tar del av de stadgar som gäller för
vår bostadsrättsförening
Stadgarna finns på Brf Fyrskeppets hemsida www.brffyrskeppet.se. Aktiviteter
samt annan information delges medlemmarna genom nyhetsbrevet Fyrposten
som ges ut ett antal gånger per år.

Hyresgäst hos Brf. Fyrskeppet
Rättigheter
Dina rättigheter som hyresgäst omfattar rätt till:
- En funktionsduglig lägenhet
- Tillgång till värme, ventilation och vatten
- Funktioner som sophantering, snöröjning, markskötsel etc.
- Åtgärd av fel i lägenheten, så länge felen berör lägenhet och inredning
tillhandahållen av fastighetsägaren
- Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan
hyresgästen bli ersättningsskyldig.
- Andrahandsupplåtelse av lägenheten, i det fall sådan kan godkännas i enlighet
med lagar och förordningar.
- Att på egen bekostnad utföra lättare renoveringar av lägenheten, såsom
ommålning, inläggning av golv etc. Observera att Du vid avflytt kan bli
återställningsskyldig.
Åtgärder som är bygglovs- och/eller bygganmälanspliktiga får ej utföras.
Exempel på detta är ändring av fasad genom att måla om balkongens väggar.
Installation av disk- och tvättmaskin får endast utföras av behörig fackman och
enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar.
Skyldigheter
Som hyresgäst har Du även skyldigheter gentemot fastighetsägaren. Dessa
skyldigheter omfattar:
- Att visa hänsyn mot grannarna
- Att följa bostadsrättsföreningens trivselregler
- Att betala hyran i förskott och att alltid betala hyran i tid
- Att i övrigt följa det hyresavtal Du har med fastighetsägaren
- Att vårda Din lägenhet
Hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skada i lägenhet, eller inom allmänna
utrymmen, om lägenhet eller allmänna utrymmen blir skadade på grund av
vårdslöshet, försummelse eller slarv.
Observera att kontraktsinnehavaren alltid är ansvarig för av denne inrymda
personer i lägenheten. Det är alltså förstahandshyresgästen som ansvarar för att
besökande och andrahandshyresgäster följer fastighetsägarens trivselregler.
Hyresgästen ansvarar också för att omedelbart anmäla fel i lägenhet och allmänna
utrymmen.
Om Du inte omedelbart anmäler fel eller skada i lägenheten, kan Du som
hyresgäst bli skadeståndsskyldig i det fall skadan förvärras.
Råder några tveksamheter kring hyresgästens ansvar och rättigheter; Vänligen
kontakta föreningens förvaltare.

Bostadsrättshavare inom Brf. Fyrskeppet
Rättigheter
Som bostadsrättsinnehavare äger Du rätten att nyttja Din lägenhet, och har då
även större rättigheter jämfört med hyresgäster.
Den kanske största skillnaden mellan en bostadsrättsinnehavare och en hyresgäst
är att bostadsrättsinnehavaren har inflytande över hur bostadsrättsföreningen styrs,
då främst genom den rösträtt varje bostadsrätt är förknippad med.
Bostadsrättsinnehavaren äger, utöver samma rättigheter som hyresgäst, också
rätten att:
- Utan tidsbegränsning disponera bostadsrätten med eventuella vidhängande
förråd
- Att överlåta och pantsätta lägenheten.
- Utföra ändringar av lägenheten förutsatt att detta godkänts av föreningens
styrelse samt att ändringarna inte ligger till men för annan medlem eller för
föreningen.
Skyldigheter
Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter innefattar:
- Att endast använda lägenheten till det ändamål som angivits i upplåtelseavtalet
- Att på utsatt tid betala månadsavgiften
- Att göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom såväl lägenheten
som byggnaden i sin helhet
- Att själv ansvara för lägenhetens underhåll och skick
Om bostadsrätten vanvårdas eller om sundhet, ordning och gott skick inte
upprätthålls, kan bostadsrätten förverkas
Underhållsskyldigheten omfattar vad som beskrivs som bostadsrättsinnehavarens
underhållsansvar i stadgarna, vanligtvis; underhåll på grund av ålder och slitage av
bland annat ytskikt, inredning, golvbeläggning, sanitetsgods, vitvaror inkl. spisfläkt.
Att ansöka om tillstånd för ändring av lägenhet till föreningens styrelse, innan
arbete påbörjas. Tillstånd krävs dock inte vid mindre åtgärder såsom ommålning,
byte av köksinredning etc. Om bostadsrättsinnehavaren vidtagit åtgärder som
innebär att denne överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan denne
åläggas att återställa lägenheten till dess tidigare skick.
Avgifter till föreningen
Årsavgiften fördelas enligt andelstal. Andelstalen är satta efter en
poängsräkningsmall som bygger på lägenhetens utformning. Det innebär att alla
lägenheter poängsätts med utgångspunkt av lägenhetens yta, antal rum, kök samt
läget inom fastigheten.
Överlåtelse av bostadsrätt
Om du avser att sälja din bostadsrätt, tag kontakt med föreningens förvaltare innan
överlåtelsen är undertecknad. Förvaltaren kan hjälpa dig så att överlåtelsen blir så
smidig som möjligt. En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift erfordras ett
godkännande från din make/maka, även om han/hon inte är registrerad som
ägare. Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med
överlåtelsen eller övertas av köparen. Om du är osäker om din bostadsrätt är
belånad har förvaltaren detta registrerat.
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen.

Pantförskrivning av bostadsrätt
Om du vill belåna din bostadsrätt, kontakta först din bank och därefter
föreningens förvaltare. Förvaltarens uppgift är att registrera pantförskrivningen
och komplettera denna med aktuellt registreringsbevis för föreningen. Förvaltaren
sänder därefter samtliga handlingar till din bank. Var noga med att uppge
fullständig adress till din bank. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad
handling för pantförskrivningen snarast insändas till föreningens förvaltare för
avregistrering. Sker inte detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.
Observera att det inte finns något centralt register över belånade bostadsrätter,
utan registrering sker hos respektive bostadsrättsförening (förvaltare eller styrelse).
Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av bostadsrättsinnehavaren.
Andrahandsuthyrning av bostadsrätt
För att få tillstånd att hyra ut i andrahand krävs att du har beaktningsvärda skäl.
Dessa kan bl.a. vara:
- tillfälligt arbete på annan ort
- studier på annan ort
- utlandstjänstgöring
- provboende (ett samboförhållande)
- sjukdom
En skriftlig ansökan (blankett finns att laddas ner på förvaltarens hemsida) skall
inges till föreningens förvaltare. Styrelsen prövar därefter varje ansökan.
Bostadsrättshavarens skäl avgör om styrelsen skall bifalla ansökan eller ej. Alla
andrahandsuthyrningar anmäls till skattemyndigheten. Bostadsrättsinnehavarens
namn skall dock kvarstå på brevlåda och portregister. Bostadsrättsinnehavaren
kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig.
Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att din
andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler.
Utdrag ur stadgarnas § 13. Bostadsrättshavarens rättigheter och
skyldigheter
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med
tillhörande utrymmen, t ex lägenhetsförråd och i bostadsrätten ingående mark, i
gott skick.
Till lägenhetens inre skick räknas; rummens väggar, golv och tak, inredning i kök,
badrum och övriga utrymmen i lägenheten samt eldstäder inklusive rökgångar, glas
och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar
samt de anordningar från stamledning för vatten, avlopp, gas, elektricitet och
ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med.
Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar
och ytterfönster och inte heller för annat underhåll av radiatorer än målning av
dessa. Bostadsrättshavaren svarar inte heller för reparation av ventilationskanaler
eller ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen
försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Är bostadsrättslägenhet försedd med balkong, terrass eller uteplats åligger det
Bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning.
Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller
Vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom
Bostadsrättshavarens vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller
Försummelse av någon som hör till bostadsrättshavarens hushåll eller gästar
Bostadsrättshavaren eller av annan som bostadsrättshavaren inrymt i
Lägenheten eller som där utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.
Ifråga om brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse
Av någon annan än bostadsrättshavaren själv, gäller vad som nu sagts dock endast
Om bostadsrättshavaren brustit i omsorg och tillsyn.
Ombyggnation och renovering
Styrelsen har låtit utforma en rekommendation vad avser ombyggnad av våtrum.
Man godkänner inte att de ingjutna rören i badrumsgolven bilas upp. Man
godkänner heller inte förlängning av imkanalen.
Man rekommenderar att våtrumsarbetet utförs i enlighet med AB Svensk
Våtrumskontroll (GVK). Mer information på www.gvk.se.
Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta
Plastmattan ska vara en branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste
utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen skall utföras enligt aktuell
tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och
ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat
företag.
Tätskikt av plastmatta under golvbeläggning av fogplattor Plastmattan skall vara en
bransch-godkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA
VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet skall utföras enligt aktuell
tätskiktsleverantörs dokumenterade Monteringsanvisning. Montering av tät- och
ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat
företag.
Vattentäta golvbeläggningar av keramiska fogplattor inomhus Tätskiktet skall vara
en branschgodkänd konstruktion enligt förteckning i den senaste utgåvan av
SÄKRA VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet samt anslutning av tätskiktet i
golvbrunn skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade
monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig
personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag.
Av § 14 i stadgarna framgår att väsentliga förändringar inte får företas utan
styrelsens tillstånd. Där ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller
vatten alltid utgör väsentlig förändring.
Ombyggnad i lägenheten som innefattar ingrepp i installationer, nedtagning eller
uppsättning av väggar, flyttning av dörrhål etc, kräver tillstånd. Ritning samt
specifikation av föreslagna åtgärder tillställes förvaltaren. Förvaltaren tar ut en
särskild granskningsavgift om 850 kr/timme exkl. moms. Om åtgärden omfattar
bärande väggar krävs även en kontakt med Stockholms Stadsbyggandskontor.
Byggsopor skall bortforslas på egen bekostnad. Det är inte tillåtet att nyttja
trapphus eller mark som upplag.

Trygghet
Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att vidtaga åtgärder för att förebygga och
bekämpa brand. Detta innebär att följande måste beaktas inom föreningen.
Det är absolut förbjudet att ställa tillhörigheter på vilplan, utanför lägenheten eller
i trapporna. Antag att det börjar brinna och det samtidigt blir strömlöst i
trapphuset och du skall ta dig ut i ett totalmörker. Saker som då står i vägen utgör
en direkt livsfara! Dessutom utlöser brännbara föremål kraftig rökutveckling, vilket
ytterligare försvårar utrymning.
Allmänna trivselregler
Föreningens mål är att alla boende, oavsett om vi är bostadsrättsinnehavare eller
hyresgäst, tar ett gemensamt ansvar för att vår fastighet sköts och blir väl
omhändertagen.
På så sätt kan vi upprätthålla en god kvalitet och trivsel i vårt område.
Det ankommer på oss boende att ansvara för att våra regler följs av samtliga
hushåll, våra gäster och anlitade hantverkare.
Det åligger lägenhetsinnehavaren;

att om skada uppstår, som kräver omedelbar åtgärd, omedelbart underrätta

förvaltaren eller styrelsen. I annat fall snarast möjligt.
att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
att inte använda lägenhet eller föreningens utrymme för annat än avsett
ändamål eller på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende.
att inte lämna entrédörr olåst nattetid.
att aldrig lämna dörr till källare eller andra gemensamma utrymmen olåst.
att vara sparsam med vatten, både varmt och kallt.
att inte hänga tvätt synligt på balkong eller i övrigt utomhus utan endast på
härför avsedd plats.
att inte grilla på balkongen, då detta inte är tillåtet.
att inte skaka eller piska mattor, sängkläder o dylikt genom fönster eller från
balkong.
att inte ställa cyklar, mopeder eller personliga tillhörigheter i portar och
källargångar eller andra utrymmen som inte är avsett härför.
att inom disponerat utrymme vintertid, tillse att skada inte uppstår på
vattenledning på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna.
att inte lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.
att i sopnedkast endast lägga sopor o dylikt i väl tillsluten förpackning.
att följa de bestämmelser som finns om ohyreskontroll samt vid ohyra
omedelbart anmäla detta till förvaltaren.
att övervaka att inhysta husdjur inte för oljud eller smutsar ner/rastas i
planteringar eller lekplatser. Hundar ska hållas kopplade i bostadsområdet.
att noggrant följa de föreskrifter som lämnats om Centralantenn och inte sätta
upp utomhusantenn eller parabol på fastigheten.
att i övrigt följa lämnade föreskrifter av styrelsen eller förvaltaren.
att tillse att det mellan kl. 23.00 och 07:00 skall vara så pass tyst att Dina
grannar kan sova.

Tvätta
Inom Brf. Fyrskeppet finns från hösten 2014 4 st tvättstugor, dessa är placerade:
Fyrskeppsvägen 52 (på gaveln av 50)
Fyrskeppsvägen 31-33 entré från port-sidan
Fyrskeppsvägen 30 entré från gavel
Fyrskepsvägen 78 entré från port-sidan
Se även var tvättstugorna är belägna på situationsplanen nedan
Samtliga tvättstugor går att boka via nätet och/eller mobilen
Tvättstugorna får endast användas för hushållstvätt och endast nyttjas av de
boende i föreningen på angivna tider.
Det är inte tillåtet att använda maskinerna för blekning eller färgning av textilier.
Det är ej heller tillåtet att använda någon form av brandfarlig vätska i föreningens
maskiner.
Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det
var och ens skyldighet, som nyttjar tvättstugan, att noga följa gällande
bruksanvisningar och skötselföreskrifter så att onödiga skadegörelser undviks samt
att noggrant städa och göra rent efter sig.
Felanmälan
Om någon maskin är trasig, kontakta felanmälan. Se Flik 3 Felanmälan /
Kontakter. Uppge vid samtalet vilken maskin som är trasig, vad som är felet samt
ev. felkod som på vissa modeller syns i displayen.

Övernattningslokal
Föreningen kan erbjuda en övernattningslokal på Fyrskeppsvägen 31 för gäster till
de boende. Bokning sker f.n. via lokalbokning@brffyrskeppet.se men kan
framledes även göras på nätet och med hjälp av den tvättstugenyckel du har.

Frågor och svar

Hur mycket får jag bygga om min bostadsrätt?

Du får måla om, lägga in nya golv, bygga om kök och badrum. Det du inte får göra är att
utföra ändringar som kan vara till men för annan medlem eller för bostadsrättsföreningen,
eller annan väsentlig ändring.

Får jag byta / montera köksfläkt?

Du får byta till kolfilterfläkt endast. Tryckande fläktar (fläktar med en motor i) som är
kopplade till ventilationskanalen, kan skapa obalans i fläktsystemet och är därför inte
tillåtna!

Var kan jag slänga grovsopor och byggavfall?

Byggavfall och grovsopor kan du köra till återvinningscentralerna i Östberga och Vantör:
För öppettider och information se www.stockholm.se

Är det viktigt att gå på föreningsstämmorna?

Som medlem i en bostadsrättsförening är Du med och fattar beslut. Detta gör Du genom
att medverka vid såväl ordinarie föreningsstämma som vid extrastämmor. Genom att
utebli från dessa, överger Du Din röst och därmed Din chans att tycka till om Din
bostadsrättsförening. Det är med andra ord viktigt att gå på stämmorna.

Vad kan det kosta att få ett avlopp rensat?

Om stoppet sitter i stam eller stick till stam bekostas rensningen av
bostadsrättsföreningen. Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn samt rör till
tvättställ, badkar etc. bekostas av medlemmen. Om Du inte kan göra detta själv kan vår
förvaltare hjälpa till. De har i dagsläget en minimidebitering om 380 kr + moms per
timme.

Övrigt
Under denna flik kan du spara tidigare nummer av föreningens informationsbrev
Fyrposten, blanketter, årsredovisning, upplåtelseavtal samt andra handlingar
som hör till lägenheten.
Försäkring
Brf Fyrskeppet har tecknat fastighetsförsäkring vilken bland annat täcker
föreningens kostnader vid skador, fastighetens inventarier, installationer och
egendom. I fastighetsförsäkringen ingår också rättskydd, skydd vid hyresförluster
och ansvarsförsäkring.
Fastighetsförsäkringen ger inget skydd för inredning eller inventarier/lösöre för
lägenheterna. Varje hyresgäst och bostadsrättshavare måste därför komplettera
med ett eget försäkringsskydd.
Hyresgäster behöver en hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker lösöre och
inredning som inte ingår i hyresrätten. Hemförsäkringen täcker också kostnader
såsom tillfälligt evakueringsboende vid skada, rättskydd etc.
Bostadsrättshavare behöver, precis som hyresgäster en hemförsäkring, men också
ett bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring vilken täcker
inredning och ytskikt i bostadsrätten.
Bostadsrättsföreningen har genom fastighetsförsäkringsbolaget, Folksam,
kollektivt tecknat
bostadsrättstillägg för alla bostadsrättshavare inom föreningen, varför ni som
medlemmar inte behöver teckna ett eget bostadsrättstillägg

Situationsplan

Tvättstugornas placering markerade med rött

Tänk på att
Locka inte tjuven. Se till att du har Ej reklamskylt på dörren när du åker bort och att du
ordnat med din post när du är borta.
Ibland fungerar det inte med lagring av post eller med eftersändning, be någon granne
ha koll på din brevlåda. Grannar i samverkan är det bästa skyddet mot tjuven.

När den härliga tiden med sköna stunder på balkongen inträffar; tänk på att rökning
på balkongerna lätt blir en sanitär olägenhet för dina grannar! Många sover med
öppet fönster och cigarettrök från balkongen intill kan dras in till din granne. Tänk
även på att inte spela för hög musik.
Ha gärna roligt men var inte högljudd. Blomlådor skall hänga
på insidan av balkongen. Var försiktig så att du inte vattnar på
din granne under, häng inte upp tvätt på balkongen som
droppar ned till grannen.
Vi vill ha det prydligt i vår fina förening. Inga lösa namnlappar eller
egenhändigt tillverkade namnskyltar får sitta på lägenhetsdörrar eller i
portregister. Andrahandshyresgäster skall ha c/o adress. För de som inte vill
ha reklam kan en självhäftande graverad skylt beställas av förvaltaren för 50
kronor.
Nödutrymning, Stanna upp för en minut och betänk att en brand slår ut belysningen i
fastigheten och att du och din familj i totalmörker skall springa ned för trapperna.
Man ser då inte barnvagnar, skor, cyklar, torkmattor eller annat som trots förbud står i
trapphuset.
Tänk på Er egen säkerhet och tala med grannarna om vikten av att det är rent i
trapphuset. Det är bra att alltid ha en fungerande ficklampa i hallen som man lätt hittar
vid en olycka.
Prova att blunda när du tar dig ned i trappen, så förstår du bättre vikten av
att det inte står tillhörigheter i vägen.

