
Vad innebär medlemskapet för 
dig? 
• Att inneha och bo i en bostadsrätt 
 innebär att du har möjlighet att påverka 
 verksamheten i föreningens hus och 
 omgivning.  
• Du har rätt att vara med och besluta på 
 föreningsstämman.  
• Ägandet ger dig inflytande och ansvar 
 för bostadsrättsföreningens ekonomi 
 och förvaltning.   
• Du får själv bestämma vilka 
 reparationer som behöver göras i 
 lägenheten. I lägenheten får du måla, 
 tapetsera samt utföra mindre 
 ombyggnader och reparationer. För 
 större förändringar krävs dock 
 styrelsens medgivande.  
• Du är ansvarig för underhåll av 
 lägenhetens inre, bl.a. golv, väggar och 
 tak, glas och bågar i lägenhetens 
 fönster, inner- och ytterdörrar samt 
 kakel, sanitetsporslin och 
 köksutrustning. 
 
Medlemskapet innebär såväl 
rättigheter som skyldigheter, se 
vidare under Ordningsregler. 
 
 
 

Vad alla bör veta-   
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medlemmar i Brf Baldergaard 

Nässjö September 2013 

Allmänt 

Vad är en bostadsrättslägenhet? 
• En bostadsrättslägenhet ägs av en    
 bostadsrättsförening.  
• En bostadsrättsförening är en 
 ekonomisk förening som har till syfte att 
 upplåta lägenheter utan tids-
 begränsning till sina medlemmar. 
• Medlemmarna i föreningen är vi själva. 
 Vi medlemmar äger tillsammans och 
 förvaltar föreningens hus, såväl 
 enskilda lägenheter som gemensamma 
 anläggningar, t.ex. tvättstugor och 
 uteplatser.  
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Månadsavgift 
• Månadsavgiften/hyran omfattar 
 föreningens kostnader för el, värme, 
 vatten, löpande underhåll och 
 reparationer.  
• Den ska även täcka föreningens 
 kapitalkostnader (hit hör räntor och 
 amorteringar på föreningens lån) och 
 avsättning till underhåll av föreningens 
 hus. 
• Månadsavgiften/hyran ska alltid 
 inbetalas i förskott (senast den sista i 
 varje månad för nästkommande månad). 
• Om du skulle få problem med din 
 betalning av månadsavgift/hyra 
 -  kontakta styrelsen!  



Hur fungerar en 
bostadsrättsförening? 
• Bostadsrättsföreningen bestämmer över  
 husets ekonomi och skötsel. 
• Alla boende i föreningen kan vara med 
 och påverka verksamheten.  
 
Medbestämmande  
• Varje medlem har en röst, d.v.s. två 
 ägare till en lägenhet = en röst. Du  är 
 själv med och kan påverka hur huset 
 ska skötas och hur stor avgift du ska 
 betala till föreningen. Din röst räknas!  
• Som bostadsrättsinnehavare bör du 
 alltid läsa igenom och spara års-
 redovisningen (som du får under årets 
förenings-stämma) till dess du får nästa 
års årsredovisning. I årsredovisningen 
finns en mängd intressanta faktauppgifter 
rörande Brf Baldergaard, t.ex. 
driftskostnader och lån. 
 
Styrelse 
• Medlemmarna utser föreningens 
 styrelse.  
• Styrelsens uppgift är att ha hand om den 
 löpande förvaltningen och verkställa de 
 beslut medlemmarna fattar på årsmötet. 

Vad alla bör veta-   
information till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard 

Nässjö September 2013 

Allmänt 
Årsstämma 
• Årsstämma = Årlig ordinarie 
 föreningsstämma. Alla medlemmar har 
 då möjlighet att samlas och gå igenom 
 verksamheten. 
• Motion =  en medlems förslag om 
 något, t.ex. en extra satsning på den 
 yttre miljön eller en ny maskin i 
 tvättstugan. 
 
Vad händer vid årsstämman? 
• Föregående års bokslut och 
 verksamhetsberättelse presenteras. 
• Stämman tar ställning till om resultat- 
 och balansräkning ska fastställas. 
• Stämman tar också ställning till om 
 styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 
 förvaltning av föreningen.  
• Inför årsstämman kan enskilda 
 medlemmar också lämna in motioner till 
 styrelsen så att de kan tas med i 
 kallelsen till stämman. 

Need info in English?  
Please contact the Board at baldergaard@gmail.com 

Ta chansen att påverka t.ex. genom 
• att gå på årsstämman,  
• att vara aktiv i föreningen (med 
 specifikt ansvarsområde, t.ex. 
 hemsida, trädgårds- eller  
 fastighetsskötsel) eller helt enkelt  
• att ge olika förslag till beslut inom 
 Brf (motioner) kontinuerligt eller 
 inför årsstämman! 
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Autogiro 
Du kan betala din avgift/hyra genom 
anslutning till bankgirocentralens 
autogiro.  
• Fördelar med autogiro är att du vet att 
den betalas på rätt dag. 
 
• Föreningen slipper dessutom onödiga 
räntelösa transaktionsdagar beroende på 
betalningssätt.  
 
• Ansökningsblankett kan hämtas hos  
styrelsen. Se anslag i porten 
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Allmänt 
Försäljning av lägenhet 
 
• Om du ska sälja din lägenhet är din 
 eller din mäklares samtalspartner alltid 
 Brf Baldergaard, där styrelsen kan 
 svara på det som rör lägenheten och 
 föreningen.  
 
• Som säljare måste du meddela din 
 nya adress till föreningen som har 
 skyldighet att upprätta kontrolluppgift 
 avseende försäljningar. 
 
• Den som är köpare måste alltid 
 inlämna en begäran om godkännande 
 från föreningens styrelse om 
 medlemskap i föreningen.  
 
• Att köparen godkänns som medlem är 
 en förutsättning för försäljningen.   
 
• Som bostadsrättsinnehavare bör du 
 alltid spara föreningens 
 årsredovisning.  

 
• Notera Primär i Nässjö har den 
ekonomiska förvaltningen av Brf 
Baldergaard.  
 
• Styrelsen står alltid till tjänst med de 
upplysningar som du önskar. 

Pantsättning 
Om du finansierat ditt köp av bostadsrätt i 
föreningen genom banklån (varvid 
lägenheten pantförskrives som säkerhet 
för lånet)  informera banken om 
adressen till föreningen: 
 
Brf Baldergaard  
Sturegatan 36 B 
571 34 Nässjö.  
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Allmänt 
Andrahandsuthyrning av lägenhet 
Brf Baldergaard har en restriktiv hållning vad gäller andrahandsuthyrning.  
 
Styrelsen kan dock tillåta en sådan uthyrning maximalt 1 år i taget om särskilda skäl 
föreligger och om följande villkor uppfylls före uthyrning: 
• att du ger en vidimerad kopia på andrahandskontraktet till styrelsen. 
• att banken skriftligen har godkänt uthyrningen (gäller för de som har lån för sin 
 bostadsrätt). Bankens skriftliga godkännandet lämnas till styrelsen. 
• att du till styrelsen uppger din nya adress och telefonnummer under 
 uthyrningsperioden. 
 
Notera också  
• att du ska ha kvar ditt namn på dörren. 
• att du ska delge dina hyresgäster information om gällande ordningsregler för 
 föreningen. 
• att avin avseende månadsavgiften går till din gamla adress (du ansvarar för att 
 inbetalning sker i tid). 

 
 
 
 
 
 
 
STYRELSEN                                    Styrelsen träffas minst en gång per månad 
Info om styrelsen kan läsas i Brf Baldergaard webbsida: 
http://baldergaard.wordpress.com/styrelsen 
 
Brevlåda finns i B trappan  
E mail:    baldergaard@gmail.com 
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Tänk på  
• brandrisken och allmäntrivseln  
lämna inte skräp i entré, källare eller andra gemensamma utrymmen. Lägg dem i 
sophuset eller kör annat skräp till återvinningscentral! 
• inbrottsrisken  
lämna inte dörrar till entré, källare och cykelrum öppna, och lämna inte fönster i 
källare (förråd, tvättstuga, m.m.) öppna.  
• energiförbrukningen  
var sparsam med el och värme.  

• stäng av värmeelementet om det känns för varmt i lägenheten. 
• Isolera dörrar och balkong dörr med nya lister 
• var sparsam med vatten. 
• diska och skölj inte under rinnande vatten. 
• duscha gärna i stället för att bada. 
• anmäl läckande kranar och WC-stolar.  

 
 

• att visa hänsyn till grannar 
undvik bullrande verksamhet, särskilt mellan kl. 23.00 – 07.00 (dra ner volymen på 
radio/TV, var försiktig med duschning/ badning, tvättmaskin e.t.c.) så att grannarna 
inte blir störda.  
• allmäntrivseln  

• håll rent och släng inte cigarettfimpar och skräp i rabatter, parkeringar, o.s.v. 
• lägg inte ut torkmattor eller andra föremål i trapp-planen. 

Vad alla bör veta-   
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Ordningsregler- allmänt 

Visste du att en droppe vatten i sekunden 
blir 

• under en dag över 20 liter 
• under en vecka över 150 liter 
• under en månad över 700 liter 
och 
• under ett år 8000 liter. 
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Vi medlemmar har alla ett ansvar för föreningens skötsel och funktion samt  
den allmänna trivseln. Var aktsam om och vårda väl såväl lägenheten som 
fastigheterna med tillhörande markområden. 

Om fel eller skada inträffar, som kräver åtgärd,  
anmäl detta till någon av de namngivna på anslagstavlan i varje port. 



Vad alla bör veta-   
information till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard 

Nässjö September 2013 

Ordningsregler- särskilda 
1. AVLOPP 
Det är medlemmarnas eget ansvar att 
hålla vattenlåsen i kök och badrum 
rena! 
 
• I köksavloppet är det viktigt att inte spola 
 ner matfett för att undvika stopp och 
 frätskador på rören, d.v.s. torka av fett 
 innan du diskar. 
• I toaletten är det viktigt att inte spola ner 
 t.ex. blöjor, dambindor och tandtråd. 
• Anmäl avloppsstopp omedelbart när det 
 inträffar. 
 
2. BILPARKERING 
Parkera bil (och cykel) på därför avsedd 
plats. Bilparkering ska ske med avgasrör 
från fastigheten och med plats för gående 
att passera framför (d.v.s. inte ända upp 
mot rabatten) och bakom bilen. Ingen 
parkering tillåts vid sophuset. 
 
3. GARAGE OCH P-PLATSER 
Den som önskar hyra garage eller P-plats 
med motorvärmareuttag kan anmäla sig 
till kölista hos föreningens styrelse. 
Gärna via E-mail. 
 
  

4. KÄLLARDÖRRAR OCH -FÖNSTER 
Källardörrarna ska alltid hållas stängda/ 
låsta för undvikande av källarinbrott. Om 
du kommer hem efter det att portarna är 
låsta, se till att porten går i lås för 
undvikande av oönskade ”nattgäster”. 
 
 
5. MATTRENGÖRING 
Använd piskställningarna för piskning av 
mattor. 
 
 
6. LÅS/NYCKLAR 
Föreningen har ett gemensamt lås-
system. Det innebär att eventuella extra 
nycklar måste anskaffas via 
föreningens rekvisition. Om du har 
behov av extra nyckel/nycklar, ta kontakt 
med någon i styrelsen.  
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EL- GROVSOPOR  t.ex. datorer, brödrostar, TV-apparater, sladdar 

 Grovsopor t.ex. madrasser, möbelförpackningar, stora kartonger 

KÄLLSORTERINGSKONTAINERNA: Tidningar, kartonger, glas och batterier 

Vad alla bör veta-   
information till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard 

Nässjö September 2013 

Ordningsregler- särskilda 
7. SOPOR 
Vi medlemmar ansvarar för att sopor läggs i rätt utrymme och att de inte står 
ute på gården eller på golvet i soprummet (arbetsmiljökrav).  

I 

I källsorteringscontainerna finns  
 2 vagnar avsedda endast för returpapper, ej förpackade i plastpåse 
 1 vagn avsedd för wellpapp/kartonger (ej mjölk- eller vinförpackningar) 
 1 behållare (grön) för färgat glas 
 1 behållare (vit)  för ofärgat glas 
 1 box på väggen för uttjänta batterier 

• Kartonger o.dyl. ska göras så platta som möjligt för att inte ta för stor plats. 

• Grovsopor ska slängas i Bodatippen 
 • Grovsopor får absolut inte ställas i källsorteringsutrymmet eller i 
källargångarna p.g.a. brandrisk m.m. 

• Du måste själv ta dessa till Boda tippen återvinningscentral..  
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information till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard 
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Ordningsregler- särskilda 
8. TVÄTTSTUGOR 
Vi medlemmar ansvarar för att tvättstugorna hålls rena och att ev. fel på 
maskinerna anmäls omedelbart. 
 
• Om du vill använda tvättstugan ska ditt lås vara parkerad på avsedd datum. Ny 
tid får noteras först efter det att du utnyttjat ditt tvättpass. 
 
• Tvättider:  

• Alla dagar:  tre pass från kl. 7.00 - 22.00. 
07.00 - 12.00 
12.00 – 17.00 
17.00 – 22.00 

• Strömmen bryts kl. 22.00.  
 

• Respektera bokad tvätt tid alltid. Kom inte i förtid utan lov. 
 
• Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare till maskinerna får inte röras utom i 
 nödsituation. 
•Släck belysningen i tvättstuga och torkrum under tiden du inte vistas där.  
• VIKTIGT! Stäng fönster senast kl. 22.00.  
 
• Efter avslutat tvättpass ska tvättstugor med tillhörande utrymmen städas: 

• tvättmaskinerna ska torkas av.  
• torktumlarens luddlucka ska tömmas på damm/ludd. 
• golven ska sopas. 
• luckor till tvättmaskiner, centrifug och torktumlare ska lämnas öppna för 
 undvikande av dålig lukt.  

Det har hänt att en person har tagit sig in i fastigheten via ett av 
torkrummens fönster. Tänk på inbrottsrisken- stäng fönstren efter dig! 
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