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Välkommen till  
Brf Lagmanstinget 5! 

 
 
 
 
Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny 
lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten den 16 april 2002 från Familjebostäder AB. 

Fastighet och lägenhetsfördelning 
I fastigheten finns det 36 stycken lägenheter, 17 lokaler och 17 stycken parkeringsplatser. 
Lägenhetsfördelning: 
 

 12 st 2   r o m 52 m2 
 12 st 3   r o m 75 m2 
 12 st 4   r o m 90 m2  Total bostadsyta: 2 604 m2  
 
 17 stycken lokaler från 3 – 30 m2 Total lokalyta: 197 m2 

 
Fn (nov 2014) är 4 av lägenheterna hyresrätter. 

Anslagstavlor 
I varje port finns det en anslagstavla (inglasad) med de viktigaste telefonnumren och kontaktpersoner till styrelsen. 

Hemsidan 
På föreningens hemsida: www.allabrfer.se/lagmanstinget5 finns bla kontaktuppgifter till styrelsen, stadgar, 
årsredovisningar och blanketter för nerladdning. Gör gärna ett besök! 

Andrahandsuthyrning 
Fom 2013 råder nya regler vad gäller dina rättigheter att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. För information se 
faktablad hos Fastighetsägarna: 
http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/broschyrer-och-faktablad/uthyrning-i-andra-hand-mellan-
bostadsrattsagare-och-hyresgast 
http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/broschyrer-och-faktablad/uthyrning-i-andra-hand-mellan-forening-och-
bostadsrattsagare 
Förstahandsinnehavare av kontraktet är den som ansvarar för att hyran/medlemsavgiften inbetalas i tid till 
föreningen. För mer information och blanketter för ansökan se föreningens hemsida: 
www.allabrfer.se/lagmanstinget5. 

Ansvar - lägenheten 
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. 
Egna installationer, större installation/renoveringen och ombyggnationer, ska anmälas till styrelsen. 
Se separat förteckning "Underhållsansvar av lägenhet som bostadsrättsinnehavare i brf. Lagmanstinget 5". 
Bostadsrättslagen (1991:614) på Internet: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19910614.HTM 
Bostadsrättsföreningen står för underhåll vid normalt slitage vad gäller hyresrätter. 
 
Försäkringar 
Du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
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Balkonger 
Av hänsyn till dina grannar ska du inte piska eller skaka mattor från balkongen och inte heller grilla. Balkonglådor 
eller motsvarande ska sitta på insidan av balkongen pga olycksrisk. 

Ekonomisk förvaltning 
Sköts av ISS Facility Services AB (www.se.issworld.com). ISS administrerar föreningens hyror, medlemsavgifter, 
kontrakt och lägenhetsförsäljningar mm. 
Telefonnummer till ISS hyresavdelningen: 018 - 66 01 60 (mellan kl 08.30 - 12.00) 

Fastighetsskötsel 
Mårths & Repus FFAB ansvarar bl a för:  
 

 teknisk förvaltning 
 tillsyn och fastighetsskötsel  
 snöröjning 
 felanmälan 

Det innebär i korthet att fastighetsskötaren besöker fastigheten regelbundet och ser till att allt fungerar med 
belysning, tvättstuga, grovsopor och övrigt inom fastigheten.  
Arbetstid: mån - torsdag: kl 08-16, fredag kl 08-14 
 
Trädgårdsskötsel och gräsklippning sköts av Linden Mark o Trädgårdsservice. 

Felanmälan 
Felanmälan görs dagtid till Mårths & Repus på telefon 08 – 662 18 15 säkrast mellan kl 08-09. 
Bostadsrättsinnehavare betalar själv för felanmälan som anmälts till och åtgärdats av Mårths & Repus, förutom när 
det gäller sådant som bostadsrättsföreningen ansvarar för. 
 
Vid akuta behov som inte kan vänta till närmaste vardag kontaktas SOS-alarm: 08 - 454 24 63 
Exempel på akuta behov: 
 Huvudsäkringen till elförsörjningen av all el inom bostaden/fastigheten. 
 Vattenrör som går sönder och där det inte finns någon form av "föravstängningskran", översvämning. 
 Glaskross där det blir genomslag och frysrisk föreligger. 

Föreningslokal 
Föreningen har en lokal på Selebovägen 6, i källaren, här har styrelsen sina möten och här hålls årsstämman. 

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma / årsstämma hålls årligen senast innan juni månads utgång. Om du vill komma med ett 
förslag (motion) till stämman ska detta anmälas till styrelsen senast den 31 januari - om inte annat har meddelats från 
styrelsen. 

Grovsopor 
Grovsoprum finns i källaren på Selebovägen 4 och 16. För att komma in i grovsoporna används samma nyckel som 
till tvättstugan och egen dörrnyckel. I grovsoprummen finns det även en behållare för elektronikskräp. Alla kartonger 
ska vikas ihop då föreningen betalar för borttransport per kubikmeter. 
Julgranar bortforslas av den boende själv till en återvinningsstation. Alternativt kan de sågas i bitar och packas i en 
säck och lämnas i grovsoprummet. 
Byggsopor, efter t ex renovering, och flyttsopor är varje bostadsrättsinnehavare själv ansvarig för att transportera till 
en soptipp: Östberga vid McDonalds/Årsta, eller Högdalstippen bakom Bilprovningen. 

Kabel-TV och bredband 
Föreningen har avtal med COMHEM. 
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Lokaler 
Föreningen förfogar över 17 lokaler som finns i källarna. Önskar du hyra lokal lägg en ansökan i föreningens 
postlåda. Lokalerna hyrs ut i befintligt skick, el ingår inte i priset. Eventuella avgifter för uppvärmning, el osv 
specificeras separat. 

Parkeringsplatser 
Föreningen förfogar över 17 stycken parkeringsplatser. P-platsen är inte knuten till lägenheten. Önskar Du hyra 
parkeringsplats lägg en ansökan i föreningens postlåda. 

Postlåda 
Föreningen har en postlåda i entrén på Selebovägen 2, postlådan töms varje vecka. 

Snöröjning 
Snöröjning ombesörjs genom fastighetsskötaren. Alla kan dock nödskotta vid behov (ex på kvällen eller helg), 
spadar ska finnas i respektive hus. 

Stadgar 
Är det dokument som styr hur föreningen ska skötas och vilka rättigheter och skyldigheter du som medlem har i 
föreningen. På hemsidan kan du läsa och ladda ner stadgarna. 
 
Styrelsen 
Består av tre till sju styrelseledamöter enligt följande: Ordförande, Kassör, Sekreterare samt ledamöter. 
Anslag om vilka som sitter i styrelsen, för aktuellt år, finns uppsatt i portarna. Styrelsemöte hålls i regel en gång per 
månad (med avbrott under semesterperioden, vanligtvis juli månad). 
Styrelsen tecknar firman/föreningen enligt följande:  
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. 

Städning av trapphus 
Städning av trapphus sker en gång per vecka (varannan vecka sommartid), ombesörjs genom fastighetsskötaren. För 
allas trevnad är det lika självklart att man städar utanför som innanför sin dörr när man smutsar ned. 

”Trivselregler” – Fest 
Klart man ska få ha fest och kul! Informera gärna dina grannar att du tänker ha fest samt använd det sk. ”sunda 
förnuftet” vad gäller ljudnivå och tidpunkt. 

Tvättstuga (port 10 - 12) 
I tvättstugan finns det två stycken tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. 
 
Tvättstugan får nyttjas måndag till lördag mellan kl 07- 22 enligt följande tider: kl 07 - 12, 12 - 17, 17 - 22 
Tvättstugan kan även användas på söndagar på följande två tvättpass: kl 12 - 17 och 17 - 22. 
Efter avslutad tvätt – se till att tvättstugan är i det skick du själv vill finna den i, dvs rent och snyggt. Tvättstuga som 
inte tagits i anspråk 30 minuter efter bokad tid får nyttjas av annan. Efter avslutad tvättid får torktumlare och 
torkskåp nyttjas i 30 minuter. 
Efter avslutad tvätt måste bokningscylindern flyttas till ny tid alt sättas i parkeringslåset.  
Fönstren ska inte stå öppna under höst- och vintertid, det medför högre uppvärmningskostnad. 

Återvinningsstationer 
Tre stycken återvinningsstationer finns längs Selebovägen 2 - 16. Två stationer avseende tidningspapper, en utanför 
hus/port 2 - 4 och 12:an. En station avseende glas/metal/plast utanför hus/port 6-8. 
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Du är mycket välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har frågor, idéer eller 
vill delta i styrelsearbetet! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen, Brf. Lagmanstinget 5 
 
Svedmyra, november 2014
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Underhållsansvar av lägenhet som bostadsrättsinnehavare i  
brf. Lagmanstinget 5 
 
BrH = bostadsrättsinnehavarens ansvar 
BrF = bostadsrättsföreningens ansvar 
 
 
Ytterdörr BrF = ytbehandling 

BrH = Dörrblad, karm, foder och ytbehandling på insidan. Låscylinder, 
låskista och beslag. Handtag och beslag. Ringklocka, brevinkast och 
namnskylt samt tröskel och tätningslist. 

Golv BrH = Ytbehandling och ytbeläggning. 
Notering: Med ytbeläggning i våtrum avses exempelvis tråd- eller 
kemsvetsad golv-, väggmatta, keramiska plattor med bakomliggande tätskikt. 
(Vid vattenskada gäller särskilda regler.) 

Väggar i lägenheten BrH = Hela innerväggar inkl tapeter, målning eller annan ytbeläggning. Inre 
ytskikt av "yttervägg". 
Notering: För våtrum gäller samma anmärkning. 

Innertak i lägenhet BrH = Ytbeläggning och ytbehandling. 
Fönster och 
fönsterdörr 

BrH = Invändig målning av fönsterdörr, tröskel, karm och båge samt mellan 
bågar. Fönsterdörr och fönsterglas. Beslag, fönsterbänk, tätningslist, persienn 
och markis. 
BrF = Yttre målning av karm, båge och tröskel. 

VVS-artiklar mm BrH = Tvättställ, toalett, badkar/duschkabin. 
Anordningar för 
vattentillförsel 

BrH = Blandare, kall- och varmvattenarmaturer. Vattenlås, bottenventil i 
toalett och kranpackningar. 
Notering: Utbyte av vattenlås och bottenventiler utförs och bekostas av BrH. 

Vatten och 
avloppsledningar 

BrH = Kall- och varmvattenledning i badrum och kök från ballofixkran till 
vattenblandare. Avloppsledning under diskbänk ner till golvyta. 
Notering: BrH ansvarar för målningsarbete av VVS-rör och dylikt och 
normal rensning av golvbrunn. 

Radiatorer (element) BrF = Vattenradiator med ventil och termostat samt vattenledningar till och 
från radiatorn (elementet). 
Notering: BrH ansvarar för målningsarbete av ledningar och element. 

Ventilationsdon BrH = Köksfläkt 
Notering: BrH ansvarar för rengöring och byte av vädringsfilter. 

Köksutrustning BrH = Kyl- och frysskåp, spis, köksfläkt och spiskåpa samt köksskåp och 
diskbänk. 

Förråd mm som 
ingår i upplåtelsen 

BrH = Fristående förråd samt källarförråd som tillhör lägenheten. 
BrF = Gemensamt soputrymme och väggar i förråd. 

Elartiklar, elcentral 
och elledning i lgh 

BrH = Eluttag, strömbrytare och elledningar inom lägenheten. Byte av 
elsäkring i lägenhet och förhyrda utrymmen. 
BrF = Elcentral i lägenheten. 

Övrigt BrH = Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar, foder och lister. 
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla. Glober till köks-, badrums och 
toalettbelysning samt gardinstänger och torkställning. 

 
 


