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Välkommen till Vår  

Bostadsrättsförening 
ATT BO I BOSTADSRÄTT 
Det är du och de andra bostadsrättsinnehavarna som gemensamt bestämmer om föreningens 
angelägenheter. Bostadsrättsföreningen som du är medlem i äger marken, husen och lägenheterna. På 
bostadsrättsföreningens årsmöte väljer medlemmarna föreningens styrelse. Därför är det viktigt att närvara 
på årsmötet!  

Att vara innehavare av en bostadsrätt innebär att den boende tillsammans med föreningen själv äger och 
förvaltar sin fastighet. 

Alla är medlemmar med samma rättigheter och skyldigheter! Det är vi tillsammans och vårt engagemang för 
vårt boende som skapar den bästa trivseln.  

VAD ANSVAR STYRELSEN FÖR? 
Föreningens styrelse är förtroendevald och har det direkta ansvaret för Föreningens förvaltning under året. 
De bestämmer den årsavgift som ska täcka föreningens kapitalkostnader, driftkostnader och föreslår 
avsättning till fond för yttre underhåll. Till driftkostnader räknas kostnader för fastighetsskötsel, 
fastighetsskatt, renhållning, vatten, gemensam el etcetera 

KONTAKTA STYRELSEN? 
Personligt möte: En representant från styrelsen finns tillgänglig på plats i styrelserummet Den första helgfria 
måndagen i varje månad kl. 18.00 - 18.30. 
E-post: lilleborjes@gmail.com 

Postlåda: För meddelande till styrelsen finns en grön postlåda i entrén utanför styrelserummet. Tveka inte 
att ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter, idéer eller undrar över någonting! 

HYROR & PARKERINGSAVGIFTER 
Dessa hanteras av vår förvaltare HSB, Mölndal. Har ni frågor som rör betalningar skall ni kontakta HSB direkt: 
E-post: info.molndal@hsb.se 

Telefon: 031-776 84 00 

VAD ANSVARAR JAG SOM MEDLEM FÖR? 
Den enskilde medlemmen har obegränsad nyttjanderätt och ansvar för det inre underhållet av lägenheten. 
Detta innebär till exempel att du själv får måla och tapetsera eller byta ut vitvaror när det behövs. 

Mer information hittar du på vår hemsida www.lille-borjes.org samt på www.hsb.se/molndal 

TILL DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD 
Viktigt att du säkerställer att alla nycklar/nyckelbrickor har överlämnats? Önskas P-plats, däckförråd eller 
återvinningskort? Kontakta styrelsen! (se ovan).  
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Från A till Ö i vår förening Lille-Börjes 
Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler. 
Bostadsrättshavaren skall rätta sig efter de föreskrifter som utfärdats av styrelsen. 

 Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i 
övrigt. 

 Styrelsen äger rätt att förändra ordningsreglerna om detta anses nödvändigt. Medlemmar kan 
naturligtvis lämna förslag på förändringar till styrelsen. 

 Dessa ordningsregler skall likaså iakttas av bostadsrättshavarens familj och gäster, samt av dem som 
av bostadsrättshavaren inryms i lägenheten. 

 Ditt golv är din grannes tak. Tänk på att höga ljud till exempel borrning och hammarslag kan störa. Allt 
oljud kring renoveringsarbete skall upphöra klockan 20.00, och tänk på att inte störa dina grannar 
efter klockan 22.00. 

 Ta gärna kontakt med grannar i förväg, om reparationer med störande ljud skall utföras eller om en 
fest skall arrangeras. 

ANDELSTAL 
Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten 
skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar och skulder. 

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE 
Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din bostad i andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahands-
uthyrning i vissa fall, om ”beaktansvärda skäl” föreligger. Andrahandsuthyrningen ska tidsbegränsas. Om du 
vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din 
ansökan i god tid.  

ANSLAGSTAVLOR 
På anslagstavlorna i trapphusets entré sätter styrelsen upp aktuell information. 

ANTENNER / PARABOLER 
Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet 

ANSVARSFRIHET 
På ordinarie föreningsstämma prövas frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. De kan nekas 
ansvarsfrihet om de skadat föreningen ekonomiskt och därför bli avkrävda skadestånd. 

AUTOGIRO 
Avgifterna kan med fördel betalas via autogiro. Kontakta vår förvaltare: 
HSB Mölndal 
Helene Söderqvist 
Torggatan 1B 
431 24 Mölndal 
E-post: helene.soderqvist@hsb.se 

AVFLYTTNING/INFLYTTNING 
Före avflyttning skall eventuella garageavtal sägas upp (OBS: 3 månaders uppsägningstid). 
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BADRUM/ TOALETT 
 Kontrollera att det är tätt mellan golvbrunn och matta samt kring rör som har kontakt med väggar 

och golv. Kontrollera även ev. skarvar i vägg- och golvmatta är hela och inte släpper in fukt. 
 Vrid gärna på avstängningsventil (Ballofix) ca en gång i halvåret. 
 Undvik att göra hål i vägg i duschutrymme. 
 Se till att golvbrunnen blir rensad med jämna mellanrum (minst 2 ggr/år). 

BALANSRÄKNING 
Visar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst datum, räkenskapsårets sista dag. Finns med 
i föreningens årsredovisning. 

BARNVAGNAR 
Det är ej tillåtet att ställa barnvagnar, barncyklar eller dylikt i trapphus, trappuppgångar eller källargångar på 
grund av brandrisk och av utrymningsskäl. De skall tas in i lägenheten eller ställas i barnvagnsförråden. 

BASTU OCH GYM 
Bokning sker via bokningstavlorna i entréerna. Du har möjlighet att boka fem tider i framtiden, max två per 
dag. När du använt en tid får du möjlighet att boka en ny tid. Bastun och gymmet lämnas städat. 

BRANDVARNARE 
Varje lägenhet bör vara utrustad med en optisk brandvarnare. Brandvarnaren vakar över dig och skyddar dig 
vid brand. 

BREDBAND 
Föreningen är bredbandsansluten via Comhem och i avgiften ingår 100/10 Mbit/s (kan uppgraderas av 
medlemmen). Det finns även fiberuttag från Telenor som ej ingår i hyran. 

BO I BOSTADSRÄTT 
Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Att bo i 
bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar 
bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens område. Rent juridiskt äger alltså 
inte bostadsrättshavaren ”sin” lägenhet men har däremot nyttjanderätt till lägenheten. 

En bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Föreningen behöver inte gå med vinst utan 
bostadsrättsinnehavarna betalar sin andel av föreningens kostnader via månadsavgiften. För att möjliggöra 
fondavsättningar för framtida reparationer bör dock föreningen gå med ett visst överskott. Genom den 
styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman, bestämmer du och dina grannar över era bostäder. 
Du betalar en avgift (”hyra”) som går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftskostnader. Kapital-
kostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, 
fastighetsskötsel, vatten, värme, mm. 

 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med minst 3 medlemmar. Bostadsrättsföreningen ska vara 
registrerad hos Bolagsverket och ändamålet är att i det ägda huset upplåta lägenheter med bostadsrätt. 

BOSTADSRÄTTSLAGEN 
Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas 
rättigheter och skyldigheter. Se även lag om ekonomiska föreningar.  
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BUDGET 
Styrelsen utarbetar, i samarbete med den ekonomiska förvaltaren, under hösten ett budgetförslag inför 
kommande budgetår. 

CYKELHUSEN 
Cyklar och mopeder placeras i cykelställen på gården eller i cykelrummen. Cyklar får ej placeras på framför 
ingångarna, i entréer, i trapphus eller i källargångar. Motorcyklar får ej placeras i cykel-rummen.  

DJUR 
Om djur bor i lägenheten skall tillses att de inte stör dina grannar. Husdjur vistas okopplade på föreningens 
område. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 
Den ekonomiska förvaltningen sköts av: 
HSB Mölndal 
Helene Söderqvist 
Torggatan 1B 
431 24 Mölndal 
E-post: helene.soderqvist@hsb.se 

ELEMENT 
Lufta elementen om värmen ej går fram. 

ENTRÉER OCH TRAPPHUS 
Våra entréer och trapphus är utrymningsvägar och ingen förvaring får ske i dessa utrymmen, även 
trappstädningen försvåras då. 

FASTIGHETSFÖRSÄKRING 
Fastigheten är fullförsäkrad hos Länsförsäkringar. 

FASTIGHETSSKÖTSEL 
Bostadsrättsinnehavaren skall vara aktsam om och vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i 
övrigt. Vi har ingen egen fastighetsskötare.  

FELANMÄLAN 
Om du upptäcker något som inte verkar korrekt gör en felanmälan i styrelsens gröna postlåda.. OBS! För 
akuta ärenden utanför kontorstid kontakta Securitas, tel: 010-470 53 01. Om felet uppstått i din lägenhet 
kan du bli betalningsansvarig för en eventuell jourutryckning. 

FÖRENINGSSTÄMMA (ÅRSMÖTE) 
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman har tre huvudsakliga 
uppgifter. 

 Granska hur styrelsen har skött förvaltningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 Välja ny styrelse. 
 Ta ställning till eventuella motioner från medlemmarna. 
 Enligt föreningens och HSB´s normalstadgar får endast medlemmar i föreningen närvara. 
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FÖRRÅD 
I fastigheten finns olika förråd. Cykelrum, lägenhetsförråd och barnvagnsförråd. Till varje lägenhet hör ett 
förråd. Ur brand- och stöldsynpunkt ska de så kallade branddörrarna hållas stängda. Placera ej ömtåliga saker 
på golvet, då försäkringen vid vattenskada ej täcker skadade föremål placerade mindre än 1 dm ovan golv. 

FÖRVALTARE 
HSB Mölndal 
Helene Söderqvist 
Torggatan 1B 
431 24 Mölndal 
E-post: helene.soderqvist@hsb.se 

GARAGE 
Under P-däcket finns ett antal garageplatser till uthyrning. Garageplatserna får ej användas som förråd, 
verkstadsplats, för fordonstvätt eller dyligt, endast till för uppställning av fordon. Kör sakta.  

GEMENSAMMA UTRYMMEN I HUSET 
Dessa skall inte vara förvaringsutrymmen. Vi har särskilda utrymmen för till exempel barnvagnar och cyklar. 
Håll ordning och reda i källaren, cykelhus och parkering.  

GRILLPLATS 
Två grillplatser finns på baksidan av huset. Grillning på enskilda uteplatser tillhörande lägenheter eller 
loftgångar är förbjuden. 

GÅRDEN 
Gården är ett litet andningshål. Förutom cykelparkering används gården till gemensamma och enskilda 
medlemmars aktiviteter. För allas trevnad håll gården ren från skräp och var aktsam om planteringar. Vår 
underleverantör klipper gräset och skottar bort snön.  

Access till entréer för färdtjänst och utryckningsfordon får ej blockeras av parkerade bilar eller andra 
motorfordon. Fordonstrafik (inkl motorcyklar) är skyltad som förbjuden, men måste du köra in på gården 
eller baksidan för att t.ex. lämna av tunga varor så är det inte tillåtet att parkera eller att lämna fordonet utan 
uppsikt. Controlla kan utfärda en kontrollavgift vid överträdelse. 

HEMSIDA 
http://www.lilleborjes.org 

HEMFÖRSÄKRING 
Föreningen har tecknat ett bostadsrättstillägg som ingår i hyran, men du som lägenhetsinnehavare är själv 
skyldig att en teckna en hemförsäkring samt att ett bostadsrättstillägg till denna finns. 

HISSAR 
Vid eventuella fel på hissen görs felanmälan till styrelsen. OBS! För akuta ärenden utanför kontorstid 
kontakta Securitas tel: 010-470 53 01. 

HYRESNÄMND 
Finns på flera orter i Sverige och prövar främst hyrestvister. För bostadsrätter prövar nämnden främst 
medlemskap, rätten för föreningen att göra ändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning. 
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INNEBOENDE 
Om bostadsrättsinnehavare hyser inneboende skall bostadsrättsinnehavaren se till att denne tar del av de 
regler som gäller i föreningen. 

KÖK 
Fläkt: I våra lägenheter är köksfläkten i original en sk frånluftsfläkt utan motor. Det betyder att fläktens utsug 
ingår i en centralventilation med motor på taket. Om ni önskar byta köksfläkten är det viktigt att tänka på att 
inte använda fläkt med motor direkt ansluten till ventilationssystemet. Detta påverkar luftutsuget i samtliga 
lägenheter. För mer information kontakta oss i styrelsen. Vi förespråkar dock fläktkåpa utan motor. 
Vatten: 

 Kontrollera att rörskarvar under diskbänken inte läcker. 
 Har ni diskmaskin, se till att det finns diskmaskinsunderlägg under maskinen, såvida inte utrymmet 

sedan tidigare försetts med plastmatta som har uppvikta kanter mot väggar. Kolla med ditt 
försäkringsbolag. 

 Tänk på att slangar och diskkopplingar till disk- och tvättmaskiner åldersförsvagas och måste bytas 
ut med jämna mellanrum. 

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN 
En grundläggande princip i bostadsrättsföreningen är likabehandlingsprincipen. Föreningsstämman, 
styrelsen m.fl. har skyldighet att behandla alla medlemmar lika. I föreningens stadgar kan du läsa om vad som 
gäller i just vår förening. Utöver stadgarna kan du se vad som är beskrivet i bostadsrättslagen. 

LIKVIDITET 
Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt 
kassan, på bank och postgiro. 

LOFTGÅNGAR 
Mattor, sängkläder med mera hängs ut vid piskställningarna. Loftgångarna skall vara framkomliga för 
sjuktransporter, rullstolar och rullatorer. Minst 90 cm fri passage måste finnas.  

LÄGENHETSNUMMER 
Våra lägenheter har både en gatuadress och ett lägenhetsnummer som anges på dörren. 

MEDLEMS- OCH LÄGENHETSFÖRTECKNING 
Föreningens styrelse är skyldig att föra en medlems och lägenhetsförteckning. I dessa finns föreningens 
medlemmar angivna, vilka bostäder som finns och vilka som är bostadsrättsinnehavare, samt om bostäderna 
är pantsatta eller uthyrda i andra hand. Medlemsförteckningen är ett offentligt register över föreningens 
medlemmar.  Lägenhetsförteckningen är inte ett offentligt register. Föreningen följer riktlinjerna i GDPR. 

MOPEDER 
Cyklar och mopeder placeras i cykelställen på gården eller i cykelrummen. Cyklar och mopeder får ej placeras 
på framför ingångarna, i entréer, i trapphus eller i källargångar.  

MOTIONER 
Har du förslag på förändringar i vår bostadsrättsförening? Då kan du skriva en motion till föreningsstämman. 
En motion behöver inte vara skriven på något formellt vis, men den skall innehålla ett förslag som stämman 
kan rösta ja eller nej till. Den skall också vara undertecknad med namn och adress och lämnas in senast 14  
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dagar innan stämma enligt stadgarna. Det skall också vara tydligt att det rör sig om en motion till stämman 
och inte ett förslag till styrelsen. Motionerna skall finnas med som egen punkt på dagordningen till stämman. 

MOTORCYKLAR 
Det är viktigt att veta att föreningen för närvarande inte kan erbjuda parkerings- eller uppställningsplatser 
för motorcyklar. Så innan ni inhandlar en motorcykel bör ni säkerställa att ni har en parkerings- eller 
uppställningsplats för ert fordon. Motorcyklar får inte framföras på föreningens område vilket tydligt är 
skyltat. Motorcyklar får inte heller parkeras på gården eller på baksidan av huset. Överträdelse medför risk 
för kontrollavgift av Controlla. 

NYCKLAR 
Nycklar till bostaden är den enskilda lägenhetsinnehavarens ansvar. Nycklar till garage får du av styrelsen om 
du beviljats plats i garaget. 

NYHETER 
Meddelas på anslagstavla och/eller på hemsidan. 

OASEN 
Vår samlingslokal Oasen får användas alla dagar i veckan till klockan 23.00. Bokning sker via bokningstavlorna. 
Nyckelbricka/tag för tillträde lämnas ut av ansvariga för Oasen samma dag och återlämnas följande dag innan 
klockan 12.00. Lokalen lämnas städad och om något går sönder skall detta anmälas och ersättas. Lokalen 
kostar för närvarande 100:- att låna och denna avgift dras via hyresavin. 

OMBYGGNATION 
Man ansvarar själv för lägenheten och det innebär att du får göra reparationer och renoveringar, bara du 
följer föreningens regler och det görs fackmannamässigt. Man är även ansvarig för det utförda arbetet. Vid 
ingrepp i våtrum, el-, vatten- och avloppssystem måste behöriga hantverkare anlitas, t.ex. krävs 
våtrumsbehörighet vid ombyggnad av badrum. Spara faktura eller intyg, dessa kan behövas vid eventuell 
skada. Vid större ingrepp som att flytta eller riva väggar eller ta upp dörröppningar måste man först inhämta 
styrelsens tillstånd. Detta gäller också om man skall göra något som påverkar installationerna för el, vatten, 
värme eller ventilation. För ingrepp i installationer samt rivning av bärande väggar krävs dessutom 
byggnadslov/bygganmälan. 

ORDNINGSREGELR 
Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.  

Ditt golv är din grannes tak. Tänk på att höga ljud till exempel borrning och hammarslag kan störa. Allt oljud 
kring renoveringsarbete skall upphöra klockan 20.00, och tänk på att störa dina grannar efter klockan 22.00. 

PANTSÄTTNING 
Bostadsrätten kan pantsättas, d.v.s. lämnas som säkerhet vid upptagning av lån.    Pantsättning skall noteras 
i lägenhetsregistret. Kontakta förvaltaren (HSB). 

PARKERING 
Parkeringsplats följer inte automatiskt med då lägenheten byter ägare! Parkeringsplatserna hyrs ut av 
styrelsen efter tillgång. För garageportarna finns fjärrkontroller, förlorad fjärrkontroll ersätts med 500 kr. 
Vi har sju avgiftsbelagda P-platser som är till för våra gäster, dessa skall användas även för motorcyklar som 
inte får framföras eller parkeras inom vårt område. Det finns möjlighet att disponera förråd för däckförvaring 
i garaget. 
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PARKERING I GARAGET 
Det finns parkeringsplatser på däck och i garage. Se föreningens parkeringspolicy på vår hemsida. Eluttagen 
under tak är enbart avsedda för kupévärmare.  

PARKERING PÅ GÅRD OCH BAKSIDA 
Access till entréer för färdtjänst och utryckningsfordon får ej blockeras av parkerade bilar eller andra 
motorfordon. Fordonstrafik (inkl motorcyklar) är skyltad som förbjuden, men måste du köra in på gården 
eller baksidan för att t.ex. lämna av tunga varor så är det inte tillåtet att parkera eller att lämna fordonet utan 
uppsikt. Controlla kan utfärda en kontrollavgift vid överträdelse. 

PERSIENNER 
Ansvarar du själv som lägenhetsinnehavare för. 

PORTLÅS 
Entrédörrarna mot gatan och gården är låsta. De kan öppnas med nyckeltabb. Se till att dörrarna går i lås, för 
att undvika objudna gäster. 

RENOVERINGAR OCH OMBYGGNATION 
Om lägenhetsinnehavaren vill ta ner väggar eller på annat sätt ändra lägenhetens planlösning krävs först ett 
skriftligt medgivande från styrelsen. 

OBS! innan du/ni påbörjar en renovering som innefattar vatten, värme eller ventilation så kontakta styrelsen 
så att ni har korrekt information innan arbetet påbörjas. Styrelsen kan ge kontaktuppgifter till det företag 
som handhar VVS i fastigheten och som har rätt att stänga av vatten mm. efter att detta skyltats upp i god 
tid (se nedan). 

RENOVERING AV BADRUM KÖK OCH TVÄTTSTUGA 

 TÄTSKIKT 
Vid renovering av våtrum skall GVK´s branschregler Säkra Våtrum tillämpas. Dessa ger både hantverkare och 
beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan 
också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet. Den senaste utgåvan 
finns att ladda ner på http://www.gvk.se. 

 VVS 
Vid renovering av våtrum skall Branschregler Säker Vatteninstallation tillämpas, dessa beskriver hur VVS-
installationer ska utföras och dokumenteras. Syftet är att minimera risken för vattenskador, legionella-
tillväxt, brännskador och förgiftning och ge användaren en trygg installation. Reglerna innehåller dels krav på 
hur installationen ska utföras men ger även förslag på tekniska lösningar. Den senaste utgåvan finns att ladda 
ner på: http://www.sakervatten.se 

Om vattnet till lägenheten måste stängas av skall detta anmälas till styrelsen i god tid så att information kan 
inhämtas om vilka ventiler som skall användas. Avstängning av vatten skall skyltas upp i trappuppgångar med 
datum och tider minst 48 timmar innan vattnet får stängas av. 

 GOLVBRUNNAR 
Om golvbrunnen är nyare än 1990, kan golvbrunnen behållas vid renovering av våtrum. Detta gäller under 
förutsättning att golvbrunnen är i bra skick samt är förankrad på ett sådant sätt som motsvarar idag gällande 
monteringsanvisning och branschregler. Vid tveksamheter ska golvbrunnen bytas ut. 
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Om golvbrunnen är äldre än 1990, ska golvbrunnen bytas ut för att följa GVKs branschregler. Denna regel 
finns även hos Säker Vattens branschregler för VVS. 
OBS! Vid byte av golvbrunn skall taket stöttas upp i underliggande lägenhet/utrymme; då betongskiktet är 
mycket tunt. Ev. skador i underliggande lägenhet/utrymme skall ersättas av den lägenhetsinnehavare som 
utför arbetet. 

 VENTILATION 
Installationer eller ombyggnad skall utföras så att inställda flöden av frånluft och överluft inte påverkas. 
Ventilationskanaler eller inspektionsluckor får ej byggas över utan skall vara åtkomliga. Vid byte av fläktkåpa/ 
köksfläkt; skall styrelsen rådfrågas så att valt alternativ kan bli OVK-godkänt. 

 ELINSTALLATIONER 
Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att alla elinstallationer uppfyller Elsäkerhetsverkets krav. Kontrollera 
dessa regler noga på 

http://www.elsakerhetsverket.se och anlita en auktoriserad elinstallatör. 

 DOKUMENTATION 
Vid ombyggnad skall dokumentation kunna uppvisas som styrker att alla moment i ombyggnationen är 
utförda enligt regelverken ovan. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att dokumentationen 
är korrekt och komplett. En kopia av dokumentationen skall efter utfört arbete vid anmodan lämnas till 
styrelsen märkt med lägenhetsnummer och slutförandedatum. 

RESULTATRÄKNING 
Visar föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Finns med i föreningens årsredovisning. 

REVISOR 
Väljs av medlemmarna för att granska styrelsens förvaltning och bokföring. Föreningen har förnärvarande en 
extern revisor från PWC. 

SKYLTNING 
Skyltning genom anslag får ej ske utan styrelsens medgivande. 

SOPOR 
Sopor slängs i sopnedkasten i trapphusen. Se till att soporna är väl förpackade i kraftiga påsar innan de slängs. 
Frigolit, hårdplast, glas, kartonger och annat svår-hanterligt avfall hänvisas att slängas på 
återvinningsstationer och insamlings-platser, se Mölndals kommuns hemsida: 

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/kallsortering-och-
atervinning/atervinningscentraler.html  

För tillträde till återvinningsstation behövs ÅVC-kort, som finns att hämta hos styrelsen. För detta erläggs en 
pant om 250 kr, som återfås vid återlämning. ÅVC-kortet SKALL återlämnas vid avflyttning, annars kommer 
det att spärras. 

SOPRUM 
Hushållsavfall i sopnedkast. Tidningar i tidningscontainern. För övrigt avfall och farligt avfall hänvisas till 
närmaste miljöstation. 
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STADGAR 
Föreningsstämman beslutar om föreningens stadgar. Föreningens stadgar och ekonomiska plan är 
registrerade hos Bolagsverket. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens 
verksamhet. 

STYRELSEN 
Bostadsrättsföreningens styrelse leder föreningens verksamhet. Vid den ordinarie föreningsstämman varje 
år väljs styrelsen. Styrelsen är bostadsrättsföreningens företrädare och tecknar föreningens firma. Styrelsen 
svarar för den löpande verksamheten. Styrelsen skall också verkställa det som föreningsstämman beslutar. 
Styrelsen registreras hos bolagsverket. Styrelsen består av ledamöter och suppleanter (alla dessa personer är 
medlemmar i föreningen). Namnen på de personer som ingår i nu sittande styrelse, finns anslagna på 
föreningens hemsida. 

STÄDNING 
Städning av trapphus och entréer utförs på entreprenad av städfirma. Kontakta styrelsen vid eventuella 
problem. 

STÖRANDE LJUD 
Ditt golv är din grannes tak. Tänk på att höga ljud till exempel borrning och hammarslag kan störa. Allt oljud 
kring renoveringsarbete skall upphöra klockan 20.00, och tänk på att inte störa dina grannar efter klockan 
22.00. Vid spelande av musik, användande av TV, radio eller musikanläggning i lägenheten efter kl 22.00 och 
före 07.00 skall tillses att andra inte störs. 

Ta gärna kontakt med grannar i förväg, om reparationer med störande ljud skall utföras eller om en fest skall 
arrangeras. 

TV OCH BREDBAND 
ComHem är vår leverantör av digital TV samt bredband, vilket ingår i avgiften. I vårt hus finns också möjlighet 
till bredband via bredbandsuttag Telenor. Dessa aktörer kan även leverera fristående IP-telefoni vilket 
innebär att inget separat telefonabonnemang behöver tecknas, men om man så önskar; finns naturligtvis 
även den möjligheten. 

TV-TELEFON 
I hyran ingår ett basutbud av TV-kanaler samt IP-telefoni från Comhem (samtalsavgifter tillkommer). 

TIDNINGSCONTAINER 
Bakom cykelhuset på framsidan finns en container som är avsedd enbart för tidningar. I tidningscontainern 
skall det endast vara tidningar, ej kartonger, kuvert, wellpapp etcetera 

TRÄDGÅRDSSTÄDNING 
De flesta år (vår & höst) samlas medlemmarna till en gemensam arbetsinsats, då vi städar våra 
parkeringsplatser och i trädgårdens rabatter mm. Vi får chansen att träffas och samtidigt spar vi pengar. 
Självklart bjuds det på fika! 
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TVÄTTSTUGAN 
Bokning sker via bokningstavlorna i entréerna, eller i terminalen utanför tvättstugan. Max en tid åt gången. 
Följ anvisningarna så fungerar våra maskiner bättre och håller längre. Rengör maskinerna och lokalen efter 
dig. Lämna aldrig barn ensamma i tvättstugan. Din lås-tagg ger tillträde till tvättstugan enbart den tid du 
bokat; därför viktigt att du är klar i tid! 

UNDERHÅLL 
Det löpande underhållet av fastigheten ansvarar styrelsen för. Till sin hjälp att sköta fastighetens underhåll 
kommer styrelsen att upprätta en underhållsplan. Bostadsrättsföreningen beslutar om och låter regelbundet 
genomföra underhåll av vår fastighet. Varje medlem ansvarar för det inre underhållet och står själv för 
uppkomna kostnader för reparationer av lägenheten. Det är särskilt viktigt att sköta underhåll av vatten och 
avlopp. 

VALBEREDNING 
På årsstämman väljs en valberedning som har till uppgift att för stämman föreslå ledamöter till föreningens 
styrelse, styrelsearvoden mm. 

VATTEN 
Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattentillförseln och göra en 
felanmälan. Se separat information på hemsida. 

VATTENLÅS 
Vattenlås i kök och badrum skall rengöras av lägenhetsinnehavaren vid behov. 

VEM BESTÄMMER? 
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans på föreningsstämman 
beslutar vi i enlighet med våra stadgar om det som gäller vår förening. Genom att sköta vår fastighet väl och 
åtgärda de brister som uppstår kan vi hålla kostnaderna nere. Det bästa för vår förening är när många 
engagerar sig och försöker nå gemensamma lösningar. 

VITVAROR 
Ansvarar du som lägenhetsinnehavare för. 

VÄRME 
Fjärrvärme. Uppvärmning, rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på 
radiatorerna.  

WEBBPLATS 
Föreningens webbplats nås på adressen www.lilleborjes.org 

YRKES- OCH AFFÄRSVERKSAMHET 
I lägenheten eller i Oasen får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare eller 
bedrivas affärsverksamhet utan styrelsens medgivande. 
 
YTTRE MILJÖ 
Ett omfattande arbete är nedlagt på att ge området en enhetlig karaktär. Därför finns vissa riktlinjer att följa 
för att denna harmoni skall bevaras. 

  



 

 12 

ÅRSAVGIFT 
Årsavgiften ska täcka din del av föreningens gemensamma kostnader (räntor, amorteringar, förvaltning, 
fastighetsförsäkring mm). Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter bostädernas 
insatser/andelstal. Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott och i ”månadsavgiften” ingår förutom ”hyran” 
även vatten, värme och bredband/telefoni. 

ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen utarbetar i samarbete med den ekonomiska förvaltaren en årsredovisning, som föredras på 
årsstämman. Årsredovisningen består av olika delar, balansräkningen, resultaträkningen, förvaltnings-
berättelse och tilläggs-upplysningar. Genom årsredovisningen får du en definitiv överblick över föreningens 
resultat under det gångna räkenskapsåret och över den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

ÖVERLÅTELSE- OCH PANTSÄTTNINGSVGIFT 
För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas en avgift ut av bostadsrättshavaren med 
belopp som maximalt får uppgå till 2,5% av prisbeloppet. För arbete med pantsättning av bostadsrätt får 
pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 1% av basbeloppet. Pantsättnings-avgiften 
betalas av pantsättaren. 

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ 

 Brandvarnarens funktion och batteri. 
 

 Du som lägenhetsinnehavare är skyldig att ha en hemförsäkring! 
 

 Fritt bostadsrätts-tillägg ingår i månadsavgiften via Länsförsäkringar. 
 

 Alla vattenanslutningar / tappställen i lägenheten tillhör bostaden och är ägarens ansvar. 
 

 Ytterligare information hittar du på vår hemsida: www.lille-borjes.org 

 

Mölndal 2020 

Styrelsen, BRF HSB Lille-Börjes, Mölndal 


