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1. Att bo i Bostadsrättsförening och HSB Nordvästra Skåne 
 

1.1 Om att bo i en Bostadsrättsförening 

Om Bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens 

medlemmar (bostadsrättshavare). Med andra ord, att bo i en bostadsrätt innebär att man är del-

ägare i en bostadsrättsförening. 

 

Vem beslutar om vad? 

Bostadsrättsföreningen förvaltas av styrelsen och det är styrelsen som fattar beslut om under-

håll, fastställer årsavgifterna för bostäderna och som driver föreningens utveckling framåt. 

Styrelsen utses av er bostadsrättshavare på den årliga föreningsstämman. Ni bostadsrättshavare 

väljer alltså de representanter som ni önskar ska förvalta föreningens egendom och det är genom 

att skriva motioner, delta i årsstämman, vara aktiv i styrelsen och diskutera med styrelsen som 

du kan vara med och påverka ditt boende och föreningens ekonomi. Motionerna måste vara 

styrelsen tillhanda före den 31 oktober för att kunna tas upp på stämman innan årets slut. Vid 

samlingsrummet i källaren under Viskgatan 8B har föreningen sin röda brevlåda, alternativt kan 

motioner skickas via kontaktformuläret via hemsidan www.facklan.hsbbrfwebb.se. 

 

Vad går månadsavgiften till? 

Som bostadsrättshavare betalar du en månadsavgift till föreningen. De månadsavgifter som ni 

gemensamt betalar till föreningen ska täcka föreningens kostnader samt avsättningar till 

kommande planerat underhåll och investeringar. 

 

Vem ansvarar för vad? 

Du som är bostadsrättshavare har ansvar för en del av underhållet i föreningen. I föreningens 

stadgar anges vem som ansvar för de olika delarna av underhållet. En tumregel är att du alltid 

är ansvarig för det som syns inne i lägenheten – med undantag för uppvärmningsanordning (till 

exempel radiatorer och termostater). 

 

Har du rätt försäkring? 

Eftersom du som bostadsrättshavare har ett stort ansvar för din bostad är det viktigt att du har 

en hemförsäkring. Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg. 

 

1.2 Om HSB Nordvästra Skåne 

HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av din förenings styrelse med teknisk, ekonomisk 

och administrativ förvaltning. HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av 

medlemmarna och HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. 

 

1.3 HSB Nordvästra Skånes tjänster till medlemmar 

Allmänna frågor 

Har du frågor och funderingar kring ditt boende kan du ta kontakt med föreningens förvaltare 

på HSB, Anders Modig.  Telefon: 042–19 95 15, e-post: anders.modig@hsbhbg.se. 
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Felanmälan 

Är det något som gått sönder eller inte fungerar som det ska, kan felanmälan göras via HSBs 

hemsida https://www.hsbnvs.se/felanmalan/ och ett kontaktformulär som går att finna där. Det 

går även att ringa till HSB service och de når du på telefon 042-19 95 90. Ett annat alternativ 

är att mejla felanmalan@hsbhbg.se. HSB service sköter både reparationer och fastighetsskötsel. 

 

Nycklar 

Om du tappat bort en nyckel till din lägenhet och behöver en ny, är det föreningens förvaltare 

Anders Modig, som du kontaktar via 042-19 95 15. 

 

Jourtelefon 

Skulle fel uppstå som är så pass akuta att de inte kan vänta till nästa arbetsdag, exempelvis 

vatten som sprutar under kvällar och helger, ger felanmälans telefonsvarare 042-19 95 90, 

besked om vart du ska vända dig. OBS! Tänk på att jouren är dyr och du kan själv bli debiterad 

för kostnaden vid onödig utryckning och för åtgärder som är ditt ansvar.   

 

Underhåll och renoveringar 

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande utrymme 

i gott skick. Vid ombyggnader som innebär ingrepp i ventilation, vatten och avlopp, bärande 

väggar och liknande, ta alltid kontakt med förvaltaren. 

 

Juridisk rådgivning 

Du som är medlem i HSB har tillgång till deras juridiska rådgivning. Du når HSBs juristjour 

som är öppen vardagar mellan kl. 9-15 på telefon 0771-472 472. Läs mer på HSBs hemsida. 

 

Överlåtelser 

Kontakta HSB vid en överlåtelse eller försäljning. All information och blanketter hittar du även 

på deras hemsida https://www.hsbnvs.se/sjalvservice/overlata-din-bostadsratt/. 

 

Medlemserbjudanden 

Som medlem i HSB kan du ta del av olika erbjudanden kopplat till ditt boende och fritid. 

https://www.hsbnvs.se/medlem-i-hsb-nordvastra-skane/medlemserbjudande/ 

 

Övrigt 

Vid övriga frågor av administrativ karaktär, exempelvis andrahandsuthyrning, kontakta vår 

administrativa förvaltare Frida Cutic, Telefon: 042-19 95 47, e-post: frida.cutic@hsbnvs.se. 

Eller läs mer på https://www.hsbnvs.se/bra-att-veta/ 

 

  

https://www.hsbnvs.se/felanmalan/
https://www.hsbnvs.se/sjalvservice/overlata-din-bostadsratt/
https://www.hsbnvs.se/medlem-i-hsb-nordvastra-skane/medlemserbjudande/
mailto:frida.cutic@hsbnvs.se
https://www.hsbnvs.se/bra-att-veta/
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2. BRF Facklan och Trivsel- och Ordningsregler 
 

2.1 Information om BRF Facklan 

Kort om BRF Facklan 

Bostadsrättsföreningen BRF Facklan bildades 1950. Föreningen har sitt säte i Helsingborg och 

äger fastigheten Oxen 4 i vilken man upplåter bostadsrättslägenheter och lokaler. Fastigheten 

är geografiskt belägen i Helsingborg med adress Tranemansgatan 40-46 samt Viskgatan 8 A-

B, 10 A-C. Föreningen har 60 bostadsrättslägenheter med en totalyta på 3 614 kvm, 1 bostad-

rättslokal på 333 kvm samt 8 hyresrättslokaler med totalytan 358 kvm. Bostadsrättslägenheterna 

är fördelade som följer: 1 rum & kök: 5, 2 rum & kök: 45, 3 rum & kök: 8, och 4 rum & kök: 

2. Stambyte med badrumsrenovering genomfördes 2004. 

 

Föreningens hemsida och styrelse 

Föreningen har en hemsida där man kan hitta mer information www.facklan.hsbbrfwebb.se. 

Använd kontaktformuläret då du vill komma i kontakt med styrelsen. Ett anslag med styrelsens 

representanter hittar du på informationstavlan i varje trappuppgång.  

 

2.2 Trivsel- och Ordningsregler samt mer information 

Den gemensamma trevnaden 

Givetvis är rökning inte tillåten i allmänna utrymmen. Vi visar allergiker hänsyn och undviker 

att ha husdjur i allmänna utrymmen. I ett flerfamiljshus blir man alltid mer eller mindre 

påverkad av sina grannar, då huset är gammalt och lägenheterna lyhörda är det därför viktigt 

att man tar hänsyn. Mellan klockan 23.00 och 07.00 ska det vara tyst vilket innebär att 

reparationer och andra störande ljud inte får förekomma under dessa tider. Egen tvättmaskin, 

torktumlare, stereo, TV med mera är exempel på ljud som hörs in till grannarna. Dessa 

bestämmelser gäller i alla flerbostadshus och följer miljö- och hälsovårdsstadgan. Om du ska 

ha fest på kvällen prata med dina grannar och/eller sätt upp en lapp i trappan så kan onödig 

irritation undvikas.  

 

Tvätt 

Föreningen har flera tvättstugor belägna i källaren till Tranemansgatan 42. Tvättiden bokas till 

tvättstuga 1 och 2 med eget lås på tavlan utanför tvättstugan. Till tvättstuga 1 och 2 finns 

tillhörande torkrum. Tvättstuga 3 går att använda utan bokning med då utan torkrum. Eftersom 

det är många som vill tvätta är det endast tillåtet att boka sig för ett tvättpass åt gången. Det är 

viktigt för allas trevnad att du städar efter dig. Tvättiden är mellan 07.00 och 21.00. I anslutning 

till tvättstugorna ligger en toalett som vi hjälps åt att hålla i ordning.  

 

Förråd 

Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd. Är du osäker på vilket förråd som hör till 

din lägenhet, kontakta styrelsen. Förvara inte brandfarligt gods i förråden, tänk på brandrisken.  

Det finns ett antal förråd i källaren som är möjliga att hyra. Kontakta styrelsen om du är 

intresserad.  Cyklar förvaras i cykelrummen i källaren som man når från källaringångarna från 

gården eller i cykelställen på gården. Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trappuppgången. 

http://www.facklan.hsbbrfwebb.se/
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Sopor 

I BRF Facklan källsorterar vi. Sophuset finns på gården och öppnas med din tag. Dessa avfall 

sorteras enligt nedan:  

 

Tidningar  Ofärgat och färgat glas  Batteri  

Plastförpackningar  Mjukplast  Lysrör  

Metallförpackningar  Organiskt avfall  Små elektronik 

Pappersförpackningar  Glödlampor  Restavfall  

 

Grovsopor kör man själv bort. Två gånger om året (våren och hösten) beställer föreningen en 

container och det aviseras i trappuppgången när det är dags. Restavfall har högst avgift, genom 

att sortera kan vi alla hålla kostnaden för sophantering nere. 

 

Samlingslokal, snickarboa, gästrum och bastu 

Du som bor i föreningen har möjlighet att hyra föreningens samlingslokal som ligger i källaren 

under Tranemansgatan 44. Det finns även en snickarboa, ett gästrum och en bastu i anslutning 

till det, under Viskgatan 10 C som man som boende i föreningen kan använda. Boka i god tid. 

Vid intresse kontakta styrelsen via kontaktformulär på hemsidan. Hyra för gästrummet är 100 

kr/natt och bokas för max 5 nätter i följd. Mer information finns i anslutning till lokalerna.  

 

TV, bredband och paraboler 

Föreningen är ansluten till Öresundskrafts stadsnät. Just nu har föreningen ett avtal med 

ComHem med 3-hål i väggen. Man kan även få Internet, IP-telefon och bredbands-TV via 

Öresundskrafts stadsnät där ett flertal aktörer är anslutna. Mer information fås av Öresundskraft. 

Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler på fasaden eller på balkongräcket, önskar du sätta upp 

parabol kontakta styrelsen för vidare beskrivning. 

 

Djur  

Förening har en Anticimexförsäkring, skulle du drabbas av skadedjur ta kontakt med 

Anticimex. Husdjur får inte rastas i trapphus eller direkt utanför entrén. Mata inte fåglarna av 

sanitära skäl, vare sig från balkongen eller på gården.  

 

Fläktar  

Då ventilationskanalerna inte är täta får endast kolfilterfläktar monteras i köken.  
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Postboxar och namntavlor  

 
Så här ser märkningen ut inne i postboxen. Denna märklapp gäller endast postens gruppreklam. 

Vill man inte ha reklam från posten viker man ut röda fliken. Kan vara bra om man reser bort 

och är orolig för att boxen skall bli full. Detta kan ni styra själva. Märkningen på utsidan av 

boxen gäller alla andra utdelare. Denna är som standard röd flaggad. Observera att det inte är 

tillåtet att sätta upp egna lappar på boxarna, eller att klottra på namntavlorna. Skulle ert namn 

vara felstavat på postboxen eller på tavlan i trappuppgången eller behövs ändringar på 

namntavlan utanför dörren till passersystemet gör en felanmälan hos HSB.   

 

Passersystem 

Om du som bostadsrättsägare i BRF Facklan har tappat bort en tag till passersystemet kontaktar 

du styrelsen via hemsidans kontaktformulär, i formuläret skriver du numret på den borttappade 

taggen eller numret på de taggar som finns kvar. Den borttappade taggen kan på så vis tas bort 

från systemet och ingen obehörig kommer in genom portarna. Var vänlig att kontakta oss så 

fort som möjligt efter borttappad tag. Vid borttappad tag får bostadsrättshavaren betala en avgift 

för ny tag och programmering på 450 kronor. Om taggen slutar fungera använd nyckel till 

källarnedgångarna med ingång från innergården för att komma in i huset. 

 

Porttelefon 

Under dagtid kan besökande genom ett anropsnummer som står angivet på lägenhetsregistret 

ringa upp till dig som bostadsrättsägare för att sedan bli insläppt genom porten. Mellan klockan 

21.30-06.00 måste besökande ange telefonnumret till den boende för att porttelefonen ska 

fungera. Det går alltså inte att enbart ange anropsnummer mellan kl. 21.30-06.00. Vid ändring 

av telefonnummer eller problem med porttelefonen kontakta styrelsen. 

 

Säkerhetsdörrar 

Använd KABA olja som i lite mängd sprutas direkt i nyckelhålet 2 gånger per år, för att 

underhålla låset. Oljan kan köpas hos Öbergs Lås på Gasverksgatan. Använd universal olja eller 

symaskins olja direkt på kolvarna. OBS! Olja aldrig niotillhållarlås, Se etikett på låset. 


