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Välkommen som medlem i Bostadsrättföreningen Droskhästen 17

V

i hoppas att du kommer att trivas i din nya bostadsrättförening. Bostadsrättföreningen
sköts gemensamt av medlemmarna, och för allas trivsel passar vi på att informera dig
som ny medlem om angelägna frågor.

Cykelförråd
Cykelförråd finns i källaren med ingång från gatan. Det finns också ett cykelställ med tak i
trädgården. För din säkerhet får cyklar inte ställas i entrén eftersom det hindrar
brandutrymning.
Trädgården
Vår lummiga trädgård är till för oss boende att njuta av sommar som vinter. Arrangerar fester
på kvällstid gör inte av hänsyn till dem med lägenheter mot gården och övriga grannar.
Varken musik eller rastande av hundar är tillåtet i trädgården.
Grovsoprum och återvinningscentral
Grovsoprummet för större sopor än hushållssopor finns i källaren. Byggmaterial får inte
lämnas i grovsopprummet. Återvinning av glas, papper, plast, metall och tidningar gör du vid
återvinningsstationen i hörnet Tjärhovsgatan/Södermannagatan (ca 100 meter till höger om
entrén). Släng inte saker i sopnedkastet som inte hör hemma där, det orsakar stopp i röret och
det börjar lukta illa i hela huset.
Tvättstugor
Tvättstugorna på våningsplanen 1, 3 och 5 används spontant när de är lediga. Tvättstugan i
källaren förbokas elektroniskt med din bricka/tagg. Maila styrelsen om du saknar bricka/tagg.
För allas trivsel se till städa alltid efter dig, torka ur tvättmedel fack och samla upp dam när du
är klar!
Postboxar
Föreningen märker upp postboxen med namnetikett endast på ägaren. Inneboende eller
andrahandshyresgäster hänvisas till att använda ℅ adress.
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Andrahandsuthyrning
För alla andrahandsuthyrningar måste styrelsens godkännande inhämtas. Om styrelsen inte
har godkänt andrahandsuthyrningen kommer lagliga åtgärder tas. Policy för
andrahandsuthyrning samt ansökningsblankett finns på hemsidan. Ändamålet är stadigvarande
boende och annan användning är inte tillåten utan tillstånd.
Ombyggnad av lägenhet
Observera att du ansvarar för allt material som behöver forslas bort, du får inte lämna det i
grovsopprummet. Meddela gärna dina grannar om du planerar att utföra större arbete. Arbete i
lägenheten tidiga mornar och sena kvällar bör undvikas.
Hotel Söder
Om du har övernattande gäster som inte ryms i din lägenhet erbjuder föreningens hyresgäst
Hotel Söder rabatt till föreningens medlemmar.
Fastighetsförvaltare
Felanmälan görs till vår fastighetsförvaltare Energibevakning AB på 08-647 66 10 (vid akuta
fall 0771-47 66 10). Notera att användning av Energibevakning för fel i din lägenhet debiteras
till dig, eftersom du bär själv ansvaret för allt som ingår i din lägenhet förutom
stamledningarna!
Ekonomisk förvaltning
För fakturafrågor vänligen kontakta vår ekonomiskaförvaltare Förvaltning i Östersund AB
på telefonnummer 08-522 182 42 eller via e-posten kundtjanst@rbekonomi.se.
Kontakt
Du är alltid välkommen att maila till styrelsen på droskhasten@gmail.com. För att
underlätta kommunikationen uppskattar styrelsen att du snarast e-postar din aktuella epostadress. Vi finns även på Facebook, ansök om medlemskap i gruppen ”Brf Droskhästen
17”. För mer information vänligen se vår hemsida www.droskhasten17.se.
Varmt välkommen!
Styrelsen Bostadsrättföreningen Droskhästen 17
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