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Hjärtligt välkommen som medlem 

Du som är nyinflyttad är mycket välkommen till Brf Nackspegeln och vi i 

styrelsen hoppas att du kommer att trivas här i området och i din nya bostad! 

På vår hemsida www.nackspegeln.se hittar du allmän information om 

tvättstugan, felanmälan, sophämtning, nyckelbeställning, cykelrum, festlokal etc 

samt nyheter kring frågor som berör föreningen och vi som bor här.  

Med det här välkomstbrevet bifogar vi grundläggande info med 

kontaktuppgifter, som du kan ha nytta av. 

Vill du ha kontakt med styrelsen kan du antingen mejla 

styrelsen@nackspegeln.se  Ett alternativ är också att tala in ett meddelande 

eller skicka ett sms till föreningen på 0705-308 887. 

Än en gång – varmt välkommen till Brf Nackspegeln! 

Styrelsen  

Brf Nackspegeln 

Hans Alstermo - ordförande 

Leif Magnusson - vice ordförande 

Monica Björklund - ledamot 

Björn Lindell - ledamot  

Peter Norrbohm – infoansvarig  

Mail: styrelsen@nackspegeln.se 

 

http://www.nackspegeln.se/
mailto:styrelsen@nackspegeln.se
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+ Beställning av nycklar till tvättstugan, miljöstugan  
och cykel/barnvagnsrum 
Som ny medlem måste du alltid beställa en magnetbricka till tvättstugan och miljöstugan. 

(Bara en per lägenhet.) Den tidigare ägarens magnetbricka avmagnetiseras nämligen vid 

utflyttningen. Så det är meningslöst att ta emot den. 

 

Vill du ha tillgång till cykelrum eller barnvagnsrum måste du beställa specialnycklar. Inom 

området finns det nio cykel-och barnvagnsrum. Du får den nyckel till det rum som är närmast 

din lägenhet. 

 

Depositionsavgiften är 250 kr/st, ett belopp som du får tillbaka när du lämnar nycklar/bricka 

vid försäljning/avflyttning. Borttappad bricka/nyckel medför 250 kr/st för en ny 

bricka/nyckel. 

 

Beställningstalongen hittar du på sista sidan. 

 

+ Beställning av extra portnyckel 
Ta med id-handling, kontraktet på lägenheten samt den portnyckel du har, och besök 

Bysmeden i Västberga på Elektravägen 22. Öppettider Må-To 7-18 och Fre 7-16. 

 

+ Elanslutning 
Glöm inte att som nyinflyttad omgående teckna abonnemang på elnät med Fortum. Leverans 

av el beställer du från valfri leverantör. Tele Fortum 020-46 00 00. 

+ Felanmälan 
Vardagar 07-16 

08-411 51 11 (Går till föreningens fastighetsskötare Ricky Eklund) 

Han finns också på plats i området torsdagar 07.00-16.00 

 

Övrig tid   OBS. Gäller bara vid allvarliga akuta skador eller fel 

08-18 70 00 Dygnet Runt Service (vardagsnätter 16-07 samt helger)  

 

+ Försäkringar 
Som borättsinnehavare ska du ha en bostadsrättsförsäkring, som är en skräddarsydd 

hemförsäkring för bostadsrätter. Hör med ditt försäkringsbolag. 
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+ Hyra ut i andra hand 
Vill du hyra ut i andra hand MÅSTE du alltid kontakta styrelsen. Ansökningsblanketten kan 

du ladda ner från hemsidan.  

 

+ Källarförråd 
Varje lägenhet har två källarutrymmen – ett större och ett mindre, en så kallad matkällare. 

Lägenheterna i höghuset nr 80 har vindskontor i stället för källare. Utrymmena är märkta med 

lägenhetens nummer.  

 

+ Månadsavgifter 
Debiteras av Riksbyggen som sköter föreningens ekonomi. Telefon: 021-40 85 00. 

 

+ Ombyggnad och reparation av lägenheten 
Rådfråga alltid styrelsen vid större ombyggnader, typ nytt kök eller rivning av mellanväggar. 

Exempelvis måste vattnet i vissa fall stängas av i källaren. 

+ P-platser för bil och MC samt garage 
 Föreningen har 17 p-platser, 13 garageplatser och 6 MC-platser. Vill du ställa dig i kö ska du 

maila styrelsen@nackspegeln.se eller skicka ett sms på 0705-308 887. 

 
+ Sophantering 
Fyra st Moloker – nedgrävda behållare – finns för köksavfall. Alla ligger utefter Dr 

Widerströms gata.  

Återvinning av papper, plast, elektronik, glas etc görs i märkta behållare i och runt 

föreningens miljöstuga vid Dr Widerströms gata. Miljöfarligt avfall, vitvaror, byggavfall och 

skrymmande grovsopor måste lämnas vid en kommunal återvinningstation. Närmast är 

Bredäng. 

 

+ TV och internet 
Föreningen har avtal med Com Hem. I månadsavgiften ingår ett basutbud av TV-kanaler. Vid 

beställning av internetuppkoppling och/eller fler kanaler ring Com Hem på 0771-55 00 00. 

 

Varje lägenhet är inkopplat till fibernätet. Abonnemang tecknas med Telia. 

 
+ Tvättstugan 
Öppen måndag-lördag mellan 07.00-20.00. Lördag-söndag är första tvättpasset slopat. Du 

hittar tvättstugan i trappnedgången mellan 86-88. Magnetbricka krävs för att både komma in i 

tvättstugan och boka tid. Den måste beställas, se talong nedan. Tidigare ägares brickor kan 

inte överlåtas då de avmagnetiseras. 
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+ Vem ansvarar för vad i lägenheten? 
Du som äger en bostadsrätt ansvarar för lägenhetens ytskikt, badrums- och köksinredning 

inklusive vitvaror. Föreningens ansvar gäller ytterväggar, stomme och vissa delar av VA och 

elledningar. Så ser det ut i korthet. En mer detaljerad beskrivning finns i §10 i föreningens 

stadgar. 

 

+ Övernattningsrum och festlokal 
Föreningens medlemmar har möjlighet att hyra ett övernattningsrum och en festlokal. Mer 

info om detta på hemsidan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beställning av låsbricka för tvätt- och miljöstugan  

samt nyckel för cykel- och/eller barnvagnsrum 
Depositionsavgift 250 kronor per bricka/nyckel. Pengarna återfås när brickan/nyckeln 

lämnas tillbaka vid avflyttning. Tappar du bort bricka/nycklar så får du betala 250 kr/st 

för ersättningsbricka/nycklar. 

LÄGENHETS NR ………………  UPPGÅNG NR ………………… 

NAMN ……………………………………… MOBIL:…………………………. 

 Magnetbricka för tvättstuga och miljöstuga. Måste återlämnas vid avflyttning. 

 Nyckel till cykel-och barnvagnsrum. Måste återlämnas vid avflyttning.   Antal: ___st 

  

Antal cyklar:____st          Antal barnvagnar:_____st            Bifogar depositionsavgift på _______kr 

Datum: ______________________________  

 

Namnteckning:_________________________________________________________________     

 

Den här beställningen lämnar du inklusive depositionen i kontanter, i 

styrelsens brevinkast vid styrelselokalen, på gaveln av Dr Widerströms gata 

66. Efter högst 10 dagar får du brickan och/eller nycklarna i ditt 

brevinkast.  

 


