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Om Brf Engelsmannen 4 

Hej och välkommen till Brf Engelsmannen 4! 

Nedan följer information om hur saker och ting fungerar i vår förening. 

Om du har några frågor, hör gärna av dig till oss i styrelsen på info@engelsmannen4.se.  

Vår hemsida 

På vår hemsida hittar du merparten av all information om vår förening, och där lägger vi också upp 
de senaste nyheterna om föreningen. Adressen är www.engelsmannen4.se. 

Du kan också skriva upp din e-postadress, så kan du prenumerera på nya inlägg som görs på 
hemsidan. Rutan för det hittar du på startsidan. 

Ungefär två gånger per år delar vi ut information i pappersformat, för att sammanfatta halvåret. 
Om du saknar tillgång till Internet och vill ha information i pappersformat, meddela styrelsen det. 

Miljöstuga och hushållssopor 

Hushållssopor finns på våning 1, på innergården. Du öppnar rörets lucka med nyckeln till din 
lägenhet. 

Miljöstugan finns på Holbergsgatan 90, vid porten som är mot vändplanen. Du kommer in i 
miljöstugan med din tagg. Observera att miljöstugan kameraövervakas. 

Följande kan du sortera i miljöstugan: 

• Hård- och mjukplast 

• Kartonger (skall vara ihopvikta och tillplattade) 

• Elektronikavfall 

• Färgat och ofärgat glas 

• Papper (ej fönsterkuvert) 

• Lysrör, batterier, glödlampor 

• Metall 

Det är absolut förbjudet att slänga hushållssopor och grovsopor i miljöstugan. Kartonger skall vara 
tillplattade. Miljöstugan är öppen mellan kl. 6 och 22 varje dag. 
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Avgift för miljöstugan: felsorterar man sopor får man en varning, och man får själv betala avgiften 
för att soporna fraktas bort (detta läggs på avgiftsavin). Vid en andra varning stängs man av från 
miljöstugan. 

 

Porttelefoni 

Inkoppling av porttelefoni beställer du via hemsidan och det kostar 100 kr. Att senare ändra 
telefonnummer eller att lägga till ytterligare ett telefonummer kostar 100 kr. Instruktioner för hur 
man använder porttelefonen finns att tillgå på hemsidan. 

Du öppnar för någon som ringer via porttelefonen genom att trycka 5 eller * efter att du har svarat 
på telefonsamtalet. För att inte öppna porten, lägg på luren. 

Du öppnar båda dörrarna, när du medger inpassage. 

Tvättstuga 

Tvättstuga kan bokas online på http://tvatta.engelsmannen4.se. 

Det går självklart också bra att boka via bokningstavlan som finns i anslutning till tvättstugan på 
våningsplan 1. 

Användarnamn är ditt lägenhetsnummer (dörrnummer) utan kolon. Exempelvis om du bor i 
lägenhet 1:23 så är ditt användarnamn 123. 

Standardlösenordet är 00 följt av lägenhetsnumret, t.ex. 00123. 

Byt gärna lösenordet. 

I din lägenhet 

Installation av hushållsmaskiner såsom diskmaskin och tvättmaskin ska ske på ett 
fackmannamässigt sätt. Du behöver alltid ett godkännande från styrelsen för att få installera 
sådana maskiner. 

Fasta el instal lationer måste vara utförda av en behörig elektriker. Ska du reparera någonting 
måste du också kontakta en behörig elektriker för att utföra arbetet. 

Din lägenhet är utrustad med automatsäkringar. Dessa går inte sönder även när strömmen bryts 
eller elsystemet överbelastas. Hitta och åtgärda orsaken till överbelastning och återställ därefter 
säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner. 

Du får inte borra/modifiera i varken väggar, golv eller tak på balkongen. Balkongen ska också 
hållas fri från is och snö och detta får inte kastas över balkongräcket. Det är inte heller tillåtet att 
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använda balkongen som förråd/lagringsutrymme. Du får inte heller slänga skräp eller fimpar från 
din balkong, och det är inte tillåtet att grilla på balkongen. 

Inglasningarna är gjorda av Lumon. Alla tvåor får glasa in hela balkongen och vissa av treorna får 
glasa in hela balkongen medan andra treor får glasa in halva balkongen. Detta på grund av 
detaljplanen. Kontakta Lumon om du är intresserad av balkonginglasning. 

Fi ltret i elementen behöver bytas med jämna mellanrum, rekommendationen är med 1-2 års 
mellanrum. Förbrukade filter behandlas som brännbart avfall. Nya filer kan beställas från Acticon. 
Modellnumret är F7-310. 

Det är ofta vått och fuktigt i badrummet, vilket är naturligt, men för att undvika fuktskador i  
badrummet är det viktigt med bra ventilation. Det enklaste sättet är att låta badrumsdörren stå 
öppen. Gör det gärna till en vana att lämna dörren öppen när ingen använder badrummet. 

Har du en droppande vattenkran eller en rinnande toalett? Då är det viktigt att du kontaktar en 
hantverkare som genast åtgärdar problemet. Det går också bra att kontakta vår tekniska förvaltare, 
och det betalar du för själv om du köpt en bostadsrätt. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Tänk på att inte förvara hushållssopor, pulkor, möbler och skor utanför lägenhetsdörren/i 
trapphuset eller utanför ditt förråd på grund av brandrisken. Utryckningspersonal måste snabbt 
kunna komma fram. Ditt förråd hittar du på plan 1 och 2 i huset. Du har bara behörighet att 
komma in i det förrådsutrymme där du har ditt förråd. Saker som ställs utanför förrådet fraktas 
bort. 

Avgiftsavier skickas för tre månader i taget (du betalar per månad, men avierna kommer för tre 
månader framåt). Till bostadens avgift tillkommer också en bredbandsavgift á 64 kr. Denna avgift 
betalas oavsett om man har bredband eller inte. 

Bredband, TV och telefoni kan du beställa via www.bredbandsvaljaren.se. Du hittar ditt 
lägenhetsnummer som efterfrågas på hemsidan (Information till dig som boende -> 
Lägenhetsnummer). På utsidan av din lägenhetsdörr hittar du en liten skylt, som du kan para ihop 
med de olika nummer som vi har. Felanmälan gör du till din tjänsteleverantör, t.ex. ComHem eller 
motsvarande. 

Om du misstänker att du har skadedjur i lägenhet, kontakta alltid styrelsen. Ring därefter till 
Anticimex med det försäkringsnummer du har fått av styrelsen. 

Nycklar och Aptus-taggar/-brickor 

Till lägenheten har du patentlåsnycklar (lägenhetsnycklar). Behöver du fler kan du beställa sådana 
från Vällingby Lås, som är vår låsfirma (www.vallingbylas.se). Tänk på att ta med legitimation och 
ditt lägenhetsavtal, för att kunna kvittera ut nycklar. 
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Om du är osäker på hur många nycklar/brickor som finns till din lägenhet, rekommenderar vi att du 
kontaktar Vällingby Lås för att kontrollera antalet. Du är ansvarig (ersättningsskyldig) för eventuella 
överträdelser som sker med nycklar/brickor som hör till din lägenhet. 

Borttappade/trasiga brickor ska genast meddelas Vällingby Lås och/eller styrelsen. 

Aptus-brickor kan endast beställas av styrelsen. Du beställer taggen via föreningens hemsida. 

Gemensamma utrymmen 

Vi har gri l lar på den övre gårdsplanen mellan husen, använd gärna dem! 

Tvättstugan finns längst ner på plan 1. Du bokar den via bokningstavlar med din Aptus-tagg. 
Tvättiderna är 3 h + 1 timme torktid, dvs. totalt 4 h. Men tänk på att under den extra torktiden ska 
nästa person kunna börja tvätta, och ni har samtidigt tillgång till tvättstugan. 

I tvättstugan finns även torktumlare och två torkskåp samt mangel. 

Om du fastnar i  hissen kan du hålla inne larmknappen. Då kopplas du till en jourtelefon. 

Övrigt 

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla boende i fastigheter. Detta 
innebär att du inte själv behöver teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Du skall dock 
ha en giltig hemförsäkring. 

Andrahandsuthyrning 

För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs synnerligen goda skäl. Sådana skäl kan 
t.ex. vara arbete eller studier på annan ort, eller att man ska provbo ihop under en period. För 
andrahandsuthyrning måste man ha styrelsens godkännande. 

Andrahandsuthyrning beviljas i regel för maximalt ett år i taget, och kan därefter förlängas. Intyg 
skall bifogas ansökan. Varje eventuell förlängning kräver en ny ansökan. 

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid. Styrelsen behöver behandla den på ett styrelsemöte. 
Datum för styrelsemöten hittar du på hemsidan. 

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand eller det flyttar in personer hos dig som du inte meddelar 
styrelsen, kan du bli av med besittningsrätten till din lägenhet. 

Årsstämma 

Årsstämma för föreningen hålls i april-maj varje år, och anslås i porten och på hemsidan. Kallelse 
delas ut till alla föreningens medlemmar. 
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Kontaktuppgifter 

Du når styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan eller via info@engelsmannen4.se. 

Aktuell styrelse och respektive roller finns på hemsidan. 

Aktuella kontaktuppgifter till vår ekonomiska och tekniska förvaltare finns också på hemsidan. 
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Föreningens ordningsregler 

I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. I vår 
förening har vi följande ordningsregler. Om man inte följer dessa kan det vara skäl till uppsägning, 
och man kan bli av med besittningsrätten till lägenheten. 

• Visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl. 22.00 och kl.  07.00. Undvik störningar 
genom att tänka på följande: 

• Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende. 

• Undvik att gå med hårda skor inomhus och att smälla i dörrar och liknande. 

• Att inte spika eller borra i lägenheten mellan kl. 20.00 och 07.00 på vardagar, och mellan 
20.00 och 10.00 på lördag, söndag och helgdag. 

• Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten. 

• Tänk på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande i dörrar kan lätt bli störande. 
Som boende ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna. 

• Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar 
öka markant om man blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir 
på kvällen. 

• Av trivsel-, hygien- och framför allt brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara 
sopor, möbler,  pulkor, cyklar och barnvagnar i  korridoren, trapphuset och utanför 
käl larförrådet. Det försvårar även för städpersonalen. 

• Man får inte röka i husets allmänna utrymmen. 

• Inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten så att fara, störning eller annan olägenhet 
uppkommer samt att endast parkera bil eller annat fordon inom fastigheten på anvisade 
parkeringsplatser. 

• Inte vid något tillfälle hålla kamphund i lägenheten eller i fastigheten i övrigt. Andra husdjur 
skall alltid hållas kopplade inom fastigheten och hållas tillsyn över så att husdjuret inte orsakar 
störningar, skadar eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset. 

• Att även i övrigt se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att 
iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse 
att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster och annan som den boende inrymt i 
lägenheten eller som där utför arbete för dennes räkning. 

• Inte utan särskilt tillstånd av styrelsen instal lera tvätt- el ler diskmaskin (utom 
bänkdiskmaskin) eller köksfläkt, och att vid installationen efter sådant tillstånd utföra 
installationen på ett fackmannamässigt sätt, att utöva tillsyn och kontroll av maskinen med 
vattenanslutningar och dylikt samt att vid varje tillfälle efter användandet stänga av vattnet till 
maskinen. 

• Hålla ordning på balkongen och inte använda balkongen till förvaring. Balkongen ska också 
hållas ren från snö och is och man får inte kasta varken snö, is, fimpar eller annat skräp över 
balkongräcket. Det är inte heller tillåtet att vädra mattor och motsvarande över balkongräcket. 
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• Tvättstuga har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvarar för. Det betyder att du 
själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Du ska lämna tvättstugan ren och fräsch. 
Städmaterial finns i tvättstugan. 

• Följa regler och anvisningar för sopnedkast och mil jöstuga. 

• Inte utan särskilt tillstånd från styrelsen ändra lägenhetens fasta inredning eller 
utrustning samt att inte göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- el ler 
elsystem. 

• Att inta lämna fönster eller dörr öppen så att vatten- el ler frysskada kan uppkomma, att inte 
utan särskilt tillstånd av styrelsen placera blomlåda eller dylikt på utsidan av fönster, balkong- 
eller altanräcke samt att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset utom på 
angiven plats. 

• Inte i disko, handfat eller toalettstol spola ned vätskor och farl igt avfal l  (t .ex. matolja) 
eller föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp. 

• Snarast till styrelsen anmäla fel el ler brister som uppkommer i lägenheten samt förekomst av 
ohyra och skadeinsekter i lägenheten. 

• Teckna hemförsäkring för lägenheten samt att vidmakthålla sådan försäkring under 
boendetiden. 


