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Brf Alfågeln

NY FÖRVALTARE 
Den uppmärksamme har noterat att vi har 
en ny förvaltare sedan i våras. Hans namn 
är Adrian Aspberg och han efterträdde 
Conny Bokvist som dock fortsätter att vara 
HSB:s ledamot i styrelsen. 

Både Adrian och Conny når ni på tel. 010 
442 10 00. 

NYTT SNABBARE AVTAL 
I samband med att föreningen tecknade 
ett nytt 3-års avtal med Bredbandsbolaget 
i somras så ökades bredbandshastigheten 
från 100/100Mbit/s till 250/100Mbit/s.  

Ifall din router är för gammal och inte kan 
hantera den nya hastigheten så bör du 
skaffa en ny. Du som har fått en router via 
Bredbandsbolaget kan byta ut den till en 
nyare – du får själv kontakta Bredbands-
bolaget.  

 

FÖRSLAG OCH IDÉER 
Om du har ett förslag som du tror kommer 
att gagna föreningen och dess boende så 
kan du när som helst kontakta styrelsen. 

Vill du att ditt förslag (motion) ska behand-
las på kommande ordinarie årsstämma så 
måste du skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen före februari månads utgång. 

 

VALBEREDNINGEN 
Vill du engagera dig i ditt boende, är be-
redd att lägga ner tid samt är intresserad 
av styrelsearbete? Ta då kontakt med val-
beredningen, se anslag i portarna. 

FELANMÄLAN 
Föreningens byggnader är otvivelaktigt 
dess största tillgångar. Därför är det oer-
hört viktigt att du som medlem felanmäler, 
så fort som du ser eller reagerar på något 
som är trasigt eller som håller på att gå 
sönder. 

Vid fel i lägenheten, eller i fastigheterna i 
övrigt, t ex tvättstugor, entréer etc. görs 
felanmälan via HSB Servicecenter på tel. 
010 442 11 00. Felanmälan kan även gö-
ras via webben, se www.alfageln.net 

Vid akuta fel under kvällar och helger ska 
någon ur styrelsen kontaktas. 

HSB Jour får endast tillkallas vid fel 
som måste avhjälpas omedelbart! 

Ta kontakt med någon ur styrelsen innan 
du kontaktar HSB Jour. Det är endast vid 
akuta fel, t ex sprucken vattenledning, som 
du får ringa HSB Jour på tel. 695 00 00. 

Om proppen går och din lägenhet blir 
strömlös så ska du i första hand ringa till 
någon i styrelsen. Endast om du inte får 
tag i någon ur styrelsen eller om strömlös-
heten inträffar under obekvämt klockslag 
(t ex på natten) så får HSB Jour tillkallas. 

KLOTTER ÄR ETT OTYG 
Periodvis besöker klottrare vårt område 
och skriver sina s.k. taggar på bland annat 
våra fasader. Detta är givetvis ett otyg 
som vi försöker hålla efter så snabbt som 
möjligt.  

Om man som boende upptäcker att någon 
har klottrat så ska det felanmälas via HSB 
Servicecenter på tel. 010 442 11 00 eller 
via webben, se www.alfageln.net 



REGLER FÖR TVÄTTSTUGORNA 
Till varje lägenhet finns en låskolv som du 
använder när du bokar tid i tvättstugorna, 
även grovtvättstugorna. Placera kolven på 
det datum och den tid du behöver och lås 
kolven. Ibland ser vi att vissa även bokar 
tvättstugan genom att placera en pap-
perslapp eller liknande i hålet – detta är 
inte tillåtet. Endast den låskolv som tillhör 
varje lägenhet får användas. 

Det förekommer också ibland att tvättstu-
gan bokas upp och sedan inte används. 
Oskicket att boka tvättstugan och sedan 
inte använda den får inte förekomma. Vet 
du med dig att du har bokat men att annat 
har kommit emellan, ta bort kolven. Om 
tvättstugan står tom 30 minuter in på bo-
kad tid får annan boende nyttja den tiden. 

Kolven är varje bostadsrättshavares an-
svar. Har ni slarvat bort er kolv så ska ex-
peditionen kontaktas där ni får hjälp att 
skaffa en ny.  

PORTARNA SKA HÅLLAS STÄNGDA 
Våra portar får inte hållas öppna under 
längre tid. Varför inte? Föreningen lät in-
stallera ett elektroniskt låssystem bl. a för 
att undvika oinbjudna gäster (läs tjuvar 
och banditer) i våra fastigheter. 

En annan anledning till att portarna ska 
hållas stängda är att utekatter inte ska 
kunna ta sig in i trapphusen och eventuellt 
göra sina behov där. Som ägare av hund 
eller katt har du ansvar att hålla uppsikt 
över dessa så att de inte förorenar eller 
stör omgivningen. 

 

ÄR DU HUNDRÄDD? 
Kommunens regler angående hundhåll-
ning gäller även inom föreningens område 
och det innebär i korta ordalag att alla 
hundar oavsett ras och storlek alltid ska 
hållas kopplade samt att all hundskit ska 
plockas upp. 

HÄLLER DU KAKELFIX I BRUNNEN? 
Det är absolut förbjudet att hälla ut t ex 
kakelfix, målarfärg eller dylikt i dagvatten-
brunnarna. Föreningen har haft stora om-
kostnader genom åren för rensning efter 
utsläpp av otillåtna produkter.  

Om du anlitar någon entreprenör i sam-
band med lägenhetsrenovering så bör 
denne göras uppmärksam på att dagvat-
tenbrunnar inte får användas för att göra 
sig av med restprodukter. 

 

RÖKNING 
Förutom att rökning är förbjudet i alla ge-
mensamma utrymmen såsom trapphus, 
tvättstuga, cykelrum etc. så bör man visa 
hänsyn när man röker på balkongen eller 
utanför portarna. Är man icke-rökare så 
finner man sällan någon njutning i att 
känna röklukten och många människor har 
dessutom allergier och då kan röken ställa 
till med stora problem för dem.  

Det är vidare förbjudet att slänga ut fimpar 
på marken nedanför balkongen eller fönst-
ren. Förutom att det ser allmänt otrevligt ut 
på marken med drivor av fimpar så är det 
även brandfarligt, speciellt under varma 
och torra somrar. 

Använd befintliga askkoppar om du röker 
utanför porten eller vid grillplatserna istäl-
let för att fimpa på marken. Orkar du inte? 
Sluta rök då så får du bättre kondis! 

CAFÉ ALFÅGELN 
Café Alfågeln kan hyras av medlemmarna 
för egen verksamhet av stillsammare slag, 
t ex dopkalas, barnkalas eller liknande. 
Men det vore samtidigt roligt om någon 
hade lust att dra igång någon återkom-
mande verksamhet.  

Vet du inte hur det ser ut i lokalen och 
vilka faciliteter som finns där? Kontakta 
Carina Carlsson, tel. 070 257 51 17 så 
visar hon upp lokalen och berättar mer. 



TRAFIK OCH P-PLATSER 
Om du vill hyra en parkeringsplats, med 
eller utan motorvärmaruttag, kontaktar du 
HSB Servicecenter. Samma sak gäller om 
du vill hyra en garageplats för moped eller 
MC – kontakta HSB Servicecenter. Nyckel 
till garaget kvitteras dock ut på expedition-
en. 

Motorfordon får inte parkeras inom områ-
det på andra platser än anvisade parke-
ringsplatser; boende ska använda sina 
förhyrda platser och gäster våra besöks-
parkeringar. Du som hyr en p-plats kan 
hållas ansvarig om t ex angränsande sta-
ket förstörs pga. att ditt fordons dragkrok. 

Inom föreningens gårdar gäller att motor-
fordonstrafik ska undvikas i största möjliga 
utsträckning. Bommar in till gårdarna ska 
stängas efter passage. 

För godstransporter är det tillåtet att köra 
fram till porten och lasta i eller ur, längst 
den tid som behövs. All annan trafik på 
gårdar och gångvägar är förbjuden. 

Respektera även att det är 20 km/h som 
gäller som högsta tillåtna hastighet inom 
föreningens område. 

 

ANVÄND CYKELRUMMEN 
Tillhör du dem som cyklar på vintern? Gör 
du det så är det önskvärt att du parkerar 
din cykel i cykelrummet istället för utom-
hus – det underlättar för snöröjningen.  

Vet du inte var cykelrumet är beläget? Du 
hittar det antingen längst ner i ditt trapphus 
eller i porten bredvid (beror lite på i vilken 
huskropp som du har din lägenhet). 

 

HANTVERKARNAS BILAR 
När du som boende anlitar en hantverkare 
så måste du informera om att hantverka-
res bilar inte får stå parkerade utan till-
stånd hur som helst på innergårdar, gång-
banor etc. 

Hantverkare får ej heller nyttja boendes 
parkeringar. De ska, om de inte har erhållit 
ett speciellt tillstånd, använda gästparke-
ringarna. 

VARMT OCH GOTT I BILEN, ELLER? 
Nu när kylan kommer så börjar många 
använda sina motor- och kupévärmare 
igen. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet 
att sladden till elstolpen sitter kvar i elutta-
get när det inte används. Skälet till detta är 
att det finns risk att ledningen kan vara 
strömförande och att det utgör en uppen-
bar risk för barn om de får för sig att leka 
med sladden.  

Sladdar som hänger kvar utan att använ-
das kommer att plockas bort och kan åter-
hämtas på expeditionen under dess öppet-
tider. 

Luckan till elstolpen ska alltid vara låst 
– både när den används och inte används. 

Saknar du nyckel till luckan? Kom ner till 
expeditionen så ordnar vi fram en ny. 

VÄNTAR DU BESÖK TILL JUL? 
Föreningen förfogar över två lägenheter 
som kan hyras för kortare tid, max 7 dygn i 
sträck. Kostnaden är 200 kr per dygn.  

Lägenheterna kan inte hyras för perma-
nent boende utan är avsedda för med-
lemmar som har tillfälliga gäster. De finns i 
port 211 samt port 227 och är fullt inredda, 
inklusive TV. Det enda hyresgästen behö-
ver ta med är sängkläder och handdukar. 

Lägenheterna bokas enligt anslag i porten. 

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT… 
… ta bort befintlig radiator (element) eller 
att installera handdukstork som värms via 
radiatorvattnet. 

… installera golvvärme, vare sig elektrisk 
eller vattenburen. 

… ansluta köksfläkt eller spiskåpa till ven-
tilationskanalen i köket därför att vid fett-
ansamling kan eventuell brand sprida sig 
via fläkttrumman till andra delar av fastig-
heten. 



VÅTUTRYMMEN 
Pga. vattenläckor i samband med slarvigt 
eller felaktigt utförda renoveringsarbeten i 
våtutrymmen så är du som lägenhetsinne-
havare rapportskyldig i samband med dy-
likt arbete.  

Styrelsen måste få in en redogörelse för 
hur en renovering ska genomföras etc. 
och då kan man använda blanketten ”Be-
gäran om tillstånd till ändring i lägenhet” 
som finns på föreningens hemsida. 

DROPPAR KRANEN? 
Kan du inte åtgärda en droppande kran 
själv så ska du kontakta felanmälan på tel. 
010 442 11 00.  

Föreningen står för kostnaden om en kran, 
blandare eller toalett är otät och droppar. 
Blandare och kranar måste dock vara av 
märket FM Mattsson eller Mora (inga lyx-
modeller). 

REGLER FÖR BYGGAVFALL 
Det är lägenhetsinnehavaren som är an-
svarig för att nedan ordningsregler följs.  

Entréer, trapphus samt gångar/utrymmen 
utanför källarförråd och övriga gemen-
samma utrymmen skall hållas fria från 
byggavfall, byggsopor, byggmaterial, verk-
tyg och stegar.  

Om byggavfall och byggsopor måste stäl-
las utanför lägenhet så skall det förvaras i 
byggavfallssäckar (t ex BIG BAG) utanför 
fastigheten och skall vara bortforslat inom 
ett dygn. Säckarna får absolut inte place-
ras så att de förhindrar framkomligheten 
för utryckningsfordon och renhållningsfor-
don, trafik till- och från parkeringsplatser 
eller åtkomst till fastighetens utrymmen.  

Byggavfallssäckar får inte placeras direkt 
mot fastigheternas fasader. De får ej heller 
placeras på gräsytor, i buskage eller i 
andra planteringar. 

I de fall styrelsen behöver beställa hämt-
ning eller städning, debiteras lägenhetsin-
nehavaren. 

VAD ÄR DET SOM GÄLLER? 
Med hänvisning till lagen om skydd mot 
olyckor (LSO 2003:778) så är det förbjudet 
att placera t ex möbler, pulkor, dörrmattor, 
cyklar, och barnvagnar i trapphuset. 

LEVANDE LJUS 
Glöm inte att släcka de levande ljusen! 
Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bo-
stadsbränder under jultiden.  

Följande finns att läsa på Brandskyddsför-
eningens hemsida där vi bl. a uppmanas: 

 Att använda ljusstakar i material som 
inte kan börja brinna, t ex smide, ke-
ramik, sten eller liknande. 

 Att dekorera ljusstaken med icke 
brännbart material, t ex sand, sten, 
glas eller snäckor. 

 Att se till att ljusen står stadigt. 

 Att aldrig lämna levande ljus utan upp-
sikt. 

 Lämna aldrig barn ensamma med le-
vande ljus eller tomtebloss. 

 

ÖPPETTIDER  
Expeditionen och containern avsedd för 
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid 
följande datum:  

 17 november 

 1, 15, 29 december 

 13, 27 januari 

 9, 23 februari 

 9, 23 mars 

 6, 20 april 

 4, 18 maj 

 1, 15, 29 juni 

När expeditionen är stängd hänvisar vi till 
styrelsen alternativt förvaltningskontoret 
på tel. 010 442 10 00 och när containern 
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson 
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro. 

  

Brf Alfågeln 
Adress: Vendelsömalmsvägen 189 nb 

Tel/fax: 777 70 10 

HSB Servicecenter: tel. 010 442 11 00 

Hemsida: www.alfageln.net 

E-post: styrelsen@alfageln.net 

Ansvarig utgivare: Brf Alfågelns styrelse 


