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Information om brf Sjöbol 
 
I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren 
ansvarar för det inre underhållet, medan föreningen ansvarar för resten. 
För en mer detaljerad information hänvisar vi till brf Sjöbols stadgar. 
 
Att bo i bostadsrätt: 
I HSB Sjöbol bor du i bostadsrätt. Detta innebär att medlemmarna 
tillsammans äger och förvaltar fastigheten (hus och tillhörande tomt). 
Bostadsrättshavaren har endast nyttjanderätt till sin lägenhet. 
Bostadsrättsföreningen styrs av en styrelse, som väljs på årsmötet av 
medlemmarna. Bostadsrätt innebär att du har medbestämmanderätt 
och större trygghet än i en hyreslägenhet. För att föreningen skall 
fungera väl behövs aktiva och engagerade medlemmar. Du har större 
möjlighet att påverka boendemiljön, avgifter med mera som aktiv 
medlem. 
 
Totalt består området av 128 lägenheter, byggda 1973. Lägenheterna, 
(1,2 och 3 r o k), är fördelade på åtta tvåvåningshus, som är grupperade 
två och två med stora grönområden mellan. Området är barnvänligt med 
skyddad lekplats och pulkabacke. Garage, carportar och 
parkeringsplatser (vissa med motorvärmare) finns att hyra. Föreningen 
har två områden med kolonilotter. Vid intresse kontakta vicevärden. 
Kabel-TV med basutbud ingår i månadsavgiften. Tre grillplatser finns på 
området. Gemensamma utrymmen innehållande bland annat två 
tvättstugor, samlingslokal, gästrum, bastu, cykelförråd och ”bibliotek”. 
Dessa ligger i källaren, Fyllerydsvägen 44. 
Ett gemensamt förråd för tillfällig förvaring av möbler finns även, dock ej 
stoppade möbler. Risk för vattenskador finns alltid i källarlokaler.  
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Tvättstugor: 
Föreningens medlemmar har två tvättstugor tillgängliga, tre pass mellan 
07:00-22:00. Passa tiden med hänsyn till andra boende. 
Håll rent! 
Lämna tvättstugan som Du själv önskar finna den. Torktumlarens filter 
måste alltid rengöras. Inga djur får medtagas. Anmäl fel omgående 
till någon av vicevärdarna eller styrelseledamot. Observera att 
markering för tvättid skall tas bort när tiden utnyttjats. 
Utrustning i tvättstugorna: 
2 tvättmaskiner, 2 tvätthoar, 1 torktumlare 
1 mangel, 1 torkskåp 
1 strykbräda med strykjärn 
Tvättstuga nr 1 innehåller dessutom en grovtvättmaskin 
 
Samlingssal: 
Bokning sker hos vicevärden mot kontant betalning. Lokalen innehåller 
bord och stolar för sammanträden och även sittgrupper. Ett pentry 
innehållande kylskåp/frys, kaffebryggare, lite porslin, glas och bestick. 
Lokalen är avsedd för max 30 personer. 
 
Gästrum: 
Bokning sker hos vicevärden mot kontant betalning. 
 
Bordtennisrum: 
I bordtennisrummet finns även två motionscyklar. 
 
Bastu med dusch: 
Bokning sker på lista i nyckelskåpet vid samlingssalen. 
Där finns även nyckeln. 
 
”Bibliotek”: 
Används till studiecirklar med mera. 
 
Snickarverkstad: 
Vissa medlemmar har privata verktyg och maskiner som bandsåg, 
svarvar, hyvelbänk, planslip och borrmaskiner. 
Vid intresse kan nyckel erhållas genom vicevärden. 
 
Cykelförråd: 
I cykelförråden i källarenskall skall cyklar förvaras, som inte dagligen 
används eller sällan. Till cyklar som flitigt nyttjas finns två cykelgarage på 
området. Ofta är dessa överbelastade av oanvända cyklar. De oanvända 
cyklarna bör då flyttas till källarförråden. 
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Kolonilotter: 
En mindre avgift uttas varje år. Administreras av den administrativa 
vicevärden. 
 
Lekplats: 
Skyddad lekplats finns inom grönområdet 
 
Brandsläckare: 
Brandsläckare finns i korridoren i källaren hus 44 samt i varje 
garagelänga, med skylt. 
 
Information: 
På anslagstavlan i källaren, Fyllerydsvägen 44, finner Du ytterligare 
information. Där finns senaste protokoll från Föreningsstämman. 

Hemsidan har även senaste informationen (www.hsb.se/sydost/sjobol). 
 
Försäkringar: 
Skada på fastighet skall omgående anmälas till någon av vicevärdarna 
eller ordförande. (Telefonnummer finns i samtliga entréer på 
anslagstavlan). På jourtid kan HSB kontaktas, telefonnummer på 
anslagstavlan. 
Försäkringsbolaget besiktar tillsammans med vicevärd eller 
styrelseledamot. De protokollför och utreder orsaken. Vattenläckor från 
maskiner är vanligt. Se till att ni har extra plastskydd under, så att 
eventuellt vatten rinner fram. 
Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg, som ingår i 
månadsavgiften. 
 
Alla lägenheter ska ha fungerande brandvarnare. 
(Bostadsrättshavarens ansvar) 
Fel på elnätet, som inte kan åtgärdas genom byte av säkring eller 
jordfelsbrytare, skall snarast anmälas till vicevärden för fastigheter. 
 
Renovering:  
Vid renovering skall alla VVS- och elarbeten utföras av behörig 
installatör.  
Om blandare byts ut måste samma typ monteras (mjukstängande), 
annars uppstår tryckstötar i systemet. 
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Ventilationssystemet: 
Ventilationssystemet är gemensamt och ägs av föreningen. Vid 
renovering kontakta styrelsen i god tid innan. 
 
Överlåtelse av bostadsrätt: 
Styrelsen skall godkänna överlåtelse innan tillträdet. Tillsyn görs av 
föreningen innan avflyttning. 
 
Vicevärden är kontaktperson mellan styrelsen och HSB.  
Vår vicevärd träffas på kontoret Fyllerydsvägen 44 
måndagar kl 18:00-19:00. 
Vicevärden har ett förtroendeuppdrag och i de flesta föreningar  
arbetar vicevärden på sitt ordinarie jobb dagtid. 
 
Föreningens vicevärd för fastigheter nås på tel 0703-46 52 73 
dagtid. 
Vid akuta problem kvällar och helger kan HSB jour kontaktas 
Tel: 010-451 30 50 
 
 
Styrelsen brf Sjöbol 2019-05-15 


