Välkommen till Brf Stentorget
Hej och välkommen till Brf Stentorget!
Vi hoppas att du/ni kommer att trivas här på Nyckelvägen 4.
Information om föreningen finns på brfstentorget.se.
Det är viktigt att läsa igenom våra stadgar och ordningsregler som finns på
hemsidan samt information från MSB gällande brand som finns i bilaga 1 i detta
dokument.
Sophantering
Vi skiljer på hushållssopor och matavfall i våra sopskåp. Bruna papperspåsar till
matavfall finns att hämta utanför bastun.
Grovsopor, såsom möbler, hemelektronik, lysrör, julgranar etc. måste forslas till
återvinningsstation av medlemmarna själva. Närmaste återvinning (holkar) för
glas, metall och papper finns på Sjövägen vid Råstasjön.
Gemensamma utrymmen
I föreningen har vi gemensamma utrymmen, tvättstuga, bastu/dusch, toalett,
cykelrum, verktygsförråd mm.
Bokning av bastu görs i kalender utanför bastun.
Bokning av tvättstugan görs på tavlan i tvättstugan. Tänk på att inte uppehålla en
tvättid som du inte använder. Vi vill uppmana alla att ”parkera” sitt tvättstugelås
efter avslutad tvättid om man inte bokar en ny tid direkt.
Vi ansvarar alla för våra gemensamma utrymmen och var och en ser till att det är
städat efter användning. Lämna utrymmet som du själv vill finna det.
Trapphuset städas av ett företag varannan vecka.
Snöröjning samt trädgårdsskötsel
Snöröjning utförs av oss alla i huset och vi hjälps åt även om man inte har sin
vecka (se anslaget snöskottningsschema som anslås varje höst på anslagstavlan).
Trädgårdsskötsel utför av oss alla och vi hjälps åt att ta bort ogräs och vid behov
vattna blomkrukor/rabatt.
Vårstädning
Varje vår har vi vårstädning och vi ser gärna att alla är med. Både för att få tillfälle
att träffa sina grannar och för att arbetet går så mycket snabbare om alla hjälper
till! Det är naturligtvis din skyldighet att delta på denna städdag eller bidra med
något vid annat tillfälle om du har förhinder på städdagen. Deltagarlistor sätts upp
på anslagstavlan inför denna dag.
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Ventilation
I köket sitter det en kåpa med ett filter samt en tallriksventil, dessa ska
lägenhetsinnehavaren själv rengöra.
I badrummet är det mekanisk frånluft som regleras av föreningen beroende på
årstid, tallriksventilen ska dock rengöras av lägenhetsinnehavaren.
Tallriksventilerna i lägenheterna är förinställda och injusterade och får inte ändras
av lägenhetsinnehavaren.
Tilluften till lägenheterna kommer från ventiler som sitter i ovankant av fönstren.
De ventilerna ska vara öppna för att få optimal luftcirkulation.
Brand
Vid brand är trapphuset utrymningsväg och det är därför förbjudet att hindra
framkomligheten genom att ställa något i trapphuset. För att reducera risken för
brand är det förbjudet att röka i trapphuset, tvättstugan och våra övriga
gemensamhets utrymmen. Under 2016 har föreningen köpt in och bistått med
installation av brandvarnare till alla lägenheter. Dessa brandvarnare har en
ungefärlig batterilivslängd på 10 år. Kontrollera att det finns brandvarnare i din
lägenhet när du flyttar in. Se separat information på sista sidan om
brandvarnarna, läs igenom den o följ anvisningarna så att vi minimerar fellarmen.
Om din brandvarnare har blivit uttjänt så hör av dig till
felanmalan@brfstentorget.se
Inbrott
Inbrott förekommer tyvärr. Det är därför viktigt att porten och dörrar till
cykelrum, förråd, tvättstuga hålls låsta och inte ställs upp. Vintertid kan det vara
nödvändigt att noga kontrollera att dörrarna verkligen är stängda när du passerar.
Vi ber er att vara extra uppmärksammade på detta.
Störande grannar
Börja alltid med att kontakta och informera din granne. De flesta är säkert inte
medvetna om att de upplevs som störande. Om problemet återkommer kan du
kontakta styrelsen. Vi är inte anslutna till störningsjouren.
Hemförsäkring
Du är skyldig att ha en gällande hemförsäkring för bostadsrätt med
bostadsrättstillägg.
Andrahandsuthyrning
Om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andra hand beroende på
exempelvis arbete eller studier på annan ort skall du ansöka om tillstånd hos
styrelsen. Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten utan styrelsens godkännande.
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Om man hyr ut i andrahand är det viktigt att lämna sin nya adress och
telefonnummer till styrelsen så att man lätt kan kontaktas om problem uppstår.
Du är ansvarig för din andrahandshyresgäst gentemot föreningen.
Renovering
Om du har planer på ombyggnad eller renovering av badrum, tänkt då på att
anlita en hantverkare som är våtrumcertifierad för att försäkringar ska gälla. Vid
renovering är det viktigt att man ansöker om tillstånd för att få ha byggsäckar
stående på gatan. Det gör du hos Polisen. Det är också viktigt att man meddelar
de boende att renovering kommer att pågå i din lägenhet.
Självklart är du också ansvarig för att trapphuset hålls snyggt under din
renovering. Se även våra stadgar.
Du har själv ansvaret för din bostadsrätt. Du avgör själv när och hur du vill
reparera din lägenhet och vad det får kosta. För vissa större ombyggnader måste
du dock ha styrelsens tillstånd, se föreningens stadgar. Om du är tveksam så
kontakta alltid styrelsen.
Kopiering av nycklar
Får utföras på egen bekostnad.
Dörrskyltar
Beställs, monteras och bekostas av föreningen. Meddela styrelsen via e-post (se
under Information och kontakt) vilket efternamn som ska stå på skylten. Gäller ej
andrahandsuthyrningar.
Information och kontakt
Information om större förändringar anslås på anslagstavlan.
Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan samt vid anslagstavlan.
Eftersom vi är en förening med få medlemmar är det viktigt att alla tar sitt ansvar
och bidrar med att ställa upp på städdagar, styrelsearbete, valberedning och allt
annat som behöver fixas i vår fastighet. Föreningen ska skötas på ett
professionellt och ekonomiskt sätt så att vi slipper obehagliga överraskningar och
dyrbara kostnader.
Än en gång varmt välkommen till Nyckelvägen och vi hoppas du ska trivas här!
Bästa hälsningar,
Brf Stentorget/ Styrelsen
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Bilaga 1 - Information från MSB /Dinsäkerhet.se

Skydda dig mot brand
Många bränder startar för att vi människor begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer, stressar
eller inte känner till riskerna som kan starta en brand. De flesta bränder går att förhindra men om brand
bryter ut är en brandvarnare en bra hjälp. Den upptäcker röken tidigt och varnar dig så du kan släcka
branden eller ta dig ut. Vi rekommenderar också att du har en pulversläckare och en brandfilt hemma.

Brandrisker hemma
För att en brand ska starta behöver värme, syre och ett brännbart material finnas. De vanligaste
bostadsbränderna hänger ihop med att vi lagar mat eller använder husets eldstad, till exempel kamin
och öppen spis. Andra orsaker kan vara elektriska apparater som är trasiga eller används på fel sätt. I
flerbostadshus är anlagda bränder i gemensamma utrymmen, tyvärr, en vanlig orsak.
Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du använder den kunskapen. Du
själv kan påverka att risken inte utvecklas till en olycka. Du kan hindra branden!

Lag och ansvar
I bygglagstiftningen har det länge funnits krav på att det i nybyggda bostäder ska finnas utrustning som
tidigt upptäcker och varnar om det börjar brinna. Det enklaste och vanligaste sättet att uppfylla kravet
är att ha en brandvarnare.
Det finns motsvarande krav i den lagstiftning som reglerar brandskyddet i befintliga byggander.
Fastighetsägaren har ansvaret för att det finns en brandvarnare uppsatt där du bor, i hyresrätter brukar
det vara mest praktiskt att hyresgästen ansvarar för att testa, sköta och byta batteri vid behov.

Checklista
Förebygg brand hemma














Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen.
Rök aldrig i sängen, soffan eller någon annanstans där du lätt somnar.
Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning.
Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och
skapar en kraftig låga.
Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.
Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.
Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
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Bra att ha hemma
 Brandvarnare
 Brandsläckare
 Brandfilt
 Vattenslang
 Hinkar

Brand i lägenhet eller hus
Om du skulle hamna i en brand är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan
snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i
lägenhet eller hus och var någonstans det brinner.

Brand i lägenhet
Om det brinner i din egen lägenhet ska alla ta sig ut. Stäng dörren så hindrar du branden från att spridas
och att giftig rök väller ut.
Om det brinner i någon grannes lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet. Där
är du säker i upp till en timme. Gå absolut inte ut i trapphuset. Det kan räcka med några andetag av
brandrök för att du ska bli medvetslös. Ring 112 och larma räddningstjänsten (brandkåren). Ställ dig vid
ett fönster eller balkong så kan räddningstjänstens personal se dig.

Brand i hus
Om det brinner i ditt hus ska alla kunna ta sig ut. Antingen via huvudentrén, genom fönster eller
balkongen. I flervåningshus ska alla känna till hur man tar sig ut från övervåningen. Barn måste kunna ta
sig ut själva. Det måste finnas utrymningsstegar som är förankrade under fönster så att man kan ta sig
ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa. Stäng alltid dörren efter dig och bestäm en
plats där alla återsamlas.

Gör en plan och öva
Börjar det brinna måste alla ta sig ut. Oavsett om du bor i lägenhet eller hus kan du förbereda dig genom
att i familjen diskutera och öva på hur ni ska ta er ut vid brand.






Kan ni använda den vanliga utgången?
Behövs nyckel för att öppna dörren från insidan eller finns andra hinder?
Hur ska man göra om man blir fast i en källare eller på övervåningen?
Om ni har en balkong, finns det en stege eller måste man hoppa?
Kom också överens om en återsamlingsplats, inte för nära huset.

Fakta





Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
Varna andra som hotas av branden.
Larma SOS Alarm på 112.
Släck branden om du kan göra det utan risk för dig själv.

Exakt i vilken ordning är inte viktigast. Situationen avgör
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