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Välkommen

Vår bostadsrättsförening - Malmöhus 15 - är ett bra och trivsamt bostads-
område. Vi hoppas att Ni skall trivas här och samtidigt bidra till att öka

gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Ni som känner för att hjälpa till med något i föreningen
kan vända Er till styrelsen.

Övrigt i föreningen kan Ni läsa om längre fram i broschyren.

Några fakta om Brf Malmöhus 15

 Total lägenhetsyta 17.511 m2

 Antal lägenheter 226 st

 

Husen är byggda  1964 - 1965
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StyrelSen
Namn och adress till föreningens styrelse finns på 

föreningens hemsida www.Riks15.oRg.

expeditionen
Finns på Kronetorpsgatan 94 och är bemannad:
Onsdag 17.oo-18.oo. samt Fredag 8.oo-9.oo  

Se även på www.Riks15.oRg

Vid akuta frågor och expeditionen  
ej är öppen - Ring 0771 -860 860

Felanmälan
Skall göras på Riksbyggen Dag & Natt 
tel 0771 - 860 860 - DYGNET RUNT 
eller via www.Riks15.org på "Felanmälan"

BaStu och Gym
Finns på Kronetorpsgatan 90. Börja med ett pass i gymmet, 

slappna därefter av med ett härligt bastubad. 
Mot en depositionsavgift, så läggs en behörighetskod, 

på Din egen lägenhetstagg. Detta gör Du på expeditionen. 
En fast månadsavgift kommer sedan på din hyresavi.

 Gymet är öppet alla dagar 09.00 - 21.00
 Bastun är öppen alla dagar 09.00 - 21.00

  Tid bokas  ALLTID på listan vid bastun.

Solarium
Finns på kortsidan av Kronetorpsgatan 100 (mot hus 102).

Mot en depositionsavgift, så läggs en behörighetskod,  
på Din egen lägenhetstagg.  Detta gör Du på expeditionen.
Varje solning betalas direkt i automaten.

3

rikSByGGen Jour
Vid störningsärenden eller allvarliga fel  
                       - kontakta Riksbyggen Dag & Natt 
teleFon: 0771 - 860 860

Det är viktigt att störningsärenden anmäls, eftersom styrelsen behöver dokumentation 
på störningar, för att kunna driva ärendena vidare.
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ÖVernattninGSläGenhet
Skulle Du/Ni få fler gäster än vad som får plats i Er lägenhet,  

har föreningen en övernattningslägenhet i Kronetorpsgatan 94.   
Vi har TV och nu också trådlöst WiFi (Internet) anslutning inkopplat här.  
Lägenheten får hyras MAX 7 dygn i sträck.      
Bokning sker på Expeditionen. 

FeStlokal
I föreningen finns en Festlokal, för upptill 40 personer, som kan hyras av 

medlem. Denna lokal finns i hus 100, med tillhörande TV-rum. 
I lokalen finns utrustat kök med porslin etc.  Vi har nu också trådlöst WiFi 
(Internet) anslutning inkopplat här.  
Bokning sker på Expeditionen. 

hoBByrum
I föreningen finns ockå ett hobbyrum som kan hyras. I hobbyrummet finns 

pingis- och biljardbord. Bokning sker på Expeditionen. 

trappor och källarGånGar
Det  är  inte  tillåtet  att  ställa  cyklar,  barnvagnar  och annat i trappuppgångar 

och källargångar.  Det råder också rökförbud här. 

BarnVaGnSrum
Finns i varje hus. Nyckel erhålles på Expeditionen.  Dessa utrymmen är avsedda 

för hela och brukbara barnvagnar och får inte användas till förvaring av annat gods!

cykelrum
Dessa utrymmen är endast avsedda för hela och brukba-

ra  cyklar och får inte användas till förvaring av annat gods! 
EJ heller MC eller moped får ställas här, enligt gällande 
brandföreskrifter.

MC / Moped-garage finns längs med Kronetorpsgatan 
och plats bokas på expeditionen.

elFÖrBrukninG
Släck alltid ljuset efter Dig i tvättstugor, cykel- och matkäl-

lare, etc. så hjälps vi åt med att hålla kostnaderna nere.
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VattenFÖrBrukninG
Spara på vattnet så hjälper Du till med att hålla våra kostnader nere.  

Anmäl omedelbart läckande kranar, wc-stolar, etc. till Riksbyggen Dag & Natt.
Inkoppling av tvätt-, diskmaskin, etc. får endast göras av fackman.
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huSdJur
Hundar, katter och/eller andra husdjur skall vara 

kopplade och får ej släppas lösa eller rastas inom bo-
stadsområdet.

BeSÖkSparkerinG
Finns på markerade platser mellan parkeringen längs med Kronetorpsgatan.

P-avgift gäller där och denna löses vid Miljöhuset mellan 92:an och 102:an

p-platSer
Kan bokas på expeditionen under ordinarie exp-tid. Där också kölistor finns.

tVättStuGor
Tvättstugor finns i samtliga hus. Du bokar via boknings-tavlan vid din tvättstuga 

eller via vår hemsida.  
Om du kommer ner i tvättstugan och det inte är rengjort. Lämna då Info via 
felanmälan-lapp, till expeditionen.  Felanmälans-lappar sitter vid varje tvättsuga.

OBS!  För allas trevnad är det viktigt att alla hjälps åt med att hålla rent
och snyggt efter sig i tvättutrymmena.  Se därför till att tvätt-, tork- och mangelrum  
efterlämnas i ett städat och snyggt skick  
                OCH GLÖM INTE att rengöra FILTERNA !!

traFik
Endast  behörig  trafik  är  tillåten inom  området. Övrig for-

donstrafik är förbjuden (gäller även cykel- och moped-åkning).  
Detta då asfalten ej tål tunga fordon. 

Vid in- och utflyttning, kan mindre vagn lånas. Vagn och 
nyckel till bommarna kan lånas mot depositionsavgift.
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utelåSt
Det  som  inte  får  hända,  händer  tyvärr  ändå  ibland.

           Blir Du utelåst  -  Kontakta låssmed!
Kostnad för eventuell låsöppning, etc. betalas av lägenhetsinnehavaren.
Behöver Du en extra eller ersätta en förlorad tagg, kontakta vår expedition. 

Kostnaden för denna tagg,  betalas av lägenhetsinnehavaren. 

BadrumSrenoVerinG
Renovering av badrum/toalett skall utföras enligt gällande regler och 

fackmanna-mässigt, för renovering av våtutrymmen.
Föreningen ersätter en del av kostnaden vid brunnsbyte (dvs ändring av 

brunnen från originalinstallation)
Kontakta styrelsen för mer information.
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tV och radio
Brf Malmöhus 15 är anslutet till CanalDigitals kabel-TV nät.

Digitalbox för anslutningen tillhör lägenheten och återlämnas 
till föreningen vid avflyttning.  

Vid EJ återlämnad box, debiteras lägenhets-innehavaren 
med 1500:- 

Nyinflyttad kvitterar ut en egen box på exp.
Har Ni dålig bildkvalitet, kontrollera först om felet beror 

på Er egen TV-apparat, eller egna kopplingar. I annat fall gör 
en Felanmälan till Riksbyggen Dag & Natt.

Om det vid begärd utryckning visar sig att felet beror på 
Er egen TV-apparat eller Era egna kopplingar, debiteras NI 
kostnaden för utryckningen.

Uppsättning av parabol eller annan egen antenn kräver 
speciellt tillstånd. Kontakta styrelsen.

OBS! Parabolen får endast monteras så att den sitter 
helt och hållet på insidan av balkongen.

Var rädd om Vår milJÖ!
I våra miljöhus finns containrar (behållare) för sortering av följande:
 kartong  tidningspapper  metallförpackning
 färgat glas  ofärgat glas   plast + frigolit
  matavfall   lampor, batteri  elektronik

ÖveRlåtelse
Av bostadsrätt, uppsägning m.m. gör Du hos:  

Riksbyggen, telefon  0771 - 860 860.
Föreningen har som regel, att träffa alla nyinflyttade för ett kort 

Info-möte.
Andrahands Uthyrning skall alltid godkännas av styrelsen.  

För mer info om detta, kontakta styrelsen.
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Vitvaror, färg samt kemikalier lämnas på SYSAVs Återvinningscentaler.
Mer info om hur ni blir av med övrigt, finner ni på www.sysav.se

Försäkring
Föreningen har tecknat en gemensam tilläggs-försäkring, för samtliga medlem-
mar.  Detta innebär att egen bostadsrätts-försäkring inte behöver tecknas. 
  Glöm dock inte att teckna en egen Hem-försäkring. När man bor i Riksbyg-
gen har man rabatt hos Folksam.

Miljöhusen är kameraövervakade och vid felsortering tas en avgift ut. 
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nåGra triVSelpunkter

BalkonGer
Förvara inte en massa ”skräp” på Er balkong med tanke på bl.a. brandfaran. Matt-

piskning och/eller mattskakning är inte tillåtet från balkongen. Använd piskställningen 
på gårdarna.

Blomlådor på balkongerna är trevligt. Eftersom det finns risk att lådorna kan falla 
ner på lekande barn eller förbipasserande, gäller regeln att lådorna skall hänga på 
insidan av balkongräcket.

SkadeGÖrelSe
Kostar mycket pengar.  Tillsammans kan vi se till att våra fastigheter och trädgårds-

anläggningar hålls fria från förstörelse. Då håller vi våra kostnader och följaktligen 
månadsavgifterna nere.

matninG aV Bl.a FåGlar
Matning av fåglar, kaniner m.fl. djur är ej tillåtet inom föreningens område.

BollSpel
Fotbollspel är ej tillåtet på gårdarna.  Det finns en fotbollsplan vid grönområdet 

bakom husen (mot skolan).

StÖrande lJud m.m.
Undvik att föra oljud eller spela musik på så hög volym att Du stör Dina 

grannar.  Störande reperationsarbeten. Här avses användning av t.ex 
slagbor, spikning och borrning i betongväggar.  Vardagar tillåtet 08.oo-20.oo  
Lör-Söndagar tillåtet 10.oo-18.00. Storhelger ej tillåtet.

För mer info se föreningens Trivselregler.

rÖkninG
Med hänsyn till såväl allergiker som allas trivsel, råder rökförbud inom alla 

gemensamma utrymmen. T.ex. trappor,  tvättstugor,  källare etc.

nyårSFirande
Raketer får EJ avfyras inne på gådarna, beroende på risk för åverkan på 

fastigheterna.

FritidSVerkSamhet
 BouleBana och FotBollsplan finns på gröningen bakom hus 98 och GolFBana hittar Ni 
inom gångavstånd.
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BoStadSrättFÖreninGen

rikSByGGen

 malmÖhuS 15

att Bo i BoStadSrätt

Bostadsrätt innebär att man genom en förening äger fastigheten 
man bor i tillsammans med övriga medlemmar.  Därigenom får man  

ett fullständigt besittningsskydd.

Bostadsrättshavarna har ett direkt intresse av att hålla underhålls-
kostnaderna nere, varför driftskostnaderna på sikt oftast är lägre i 

en lägenhet med bostadsrätt än i en med hyresrätt. 

Bostadsrätten ger alltså grundförutsättningarna för ett tryggt, 
rättvist och trivsamt boende.


