
Mäklarbild – Brf Nackspegeln 

Bostadsrättsföreingen Nackspegeln bildades 2003 och fastigheten Nackspegeln1 
förvärvades i juni samma år. 
Husen byggdes 1954 – 1955. 
Fastighetens adresser är Doktor Widerströms gata 31-39, 52-94. 
Tomten tillhandahålls med tomträtt, med löptid om 10 år. Tomträttsavtalet 
förnyades senast 2016. 
Husbeståndet består av flerfamiljshus i tre våningar, samt ett i fem våningar. 
Hiss finns endast i femvåningshuset. 
 
Föreningen består av 224 lägenheter, varav 199 bostadsrätter. Det finns även 3 
lokaler som hyrs ut kommersiellt.  
Varje lägenhet har fri tillgång till ett analogt basutbud av TV kanaler från ComHems 
kabel-TV system. Individuellt kan man även beställa ComHems digitala TV utbud 
och/eller bredband. Man kan även individuellt beställa digital TV, telefoni och/eller 
bredband från Telia via indraget fibernät. 
Till varje lägenhet finns ett källarförråd och ett matkällarförråd i källarutrymme, 
utom för femvåningshuset som har motsvarande förråd i vindsutrymme. Det finns 
även tillgång till flera cykel- och barnvagnsförråd, samt gemensam tvättstuga med 4 
tvättmaskinsrum, samt torkrum och torktumlare. 
Garage (13 st), P-platser med elstolpe för motorvärmare (18 st), samt P-plats i lokal 
för MC (6 st) finns att hyra. Kölistorna till garage och P-plats är dock mycket långa, 
med många års väntetider. 
Föreningen tillhandahåller även föreningslokal, för privata arrangemang, samt 
övernattningsrum, som de boende kan hyra för en ringa avgift. 
Ventilationen är självdragssystem, vilket medföra att inga fläktar får monteras in på 
ventilationskanalerna. 
 
Föreningen har bland annat genomfört följande underhålls- och förnyelseåtgärder: 
Stambyten i alla badrum, som inte tidigare åtgärdats av föregående fastighetsägare. 
Byten av samtliga fönster till 3-glastyp. 
Kompettering och renovering av samtliga tak. 
Renovering och uppgradering av tvättstugan, bl.a. med nytt bokningssystem, nya 
tvättmaskiner, nya torktumlare, samt elmangel. 
Låssystemen till entréer och gemensamma utrymmen har bytts ut och 
uppgraderats, bl.a. med bricklås till gemensamma utrymmen. 
Undercentralen för inkommande fjärrvärme har uppgraderats med nya 
värmeväxlare. 
Gårdytorna har försetts med förnyade lekplatser och gångvägar med farthinder. 
Växtligheten i samtliga rabatter har förnyats. 
Samtliga entrédörrar har bytts till nya och entréerna har försetts med nya 
gatunummerskyltar. 
Sophanteringssystemet har förnyats, med 4 st nedgrävda avfallsbehållare, samt 
miljöstuga för källsortering, allt placerat utmed Doktor Widerströms gata. 
Elsystemet har förnyats med nya undercentraler i lägenheterna. Elssystemet är av 
typen tvåfas. Utrustning som kräver trefassystem kan alltså inte installeras. Dock 
har vissa lägenheter indragen 3-fassystem, efter uppgradering utförd av tidigare 
borättsägare. 



Upprustning av trapphusen med målning och byten av belysningssystem har 
genomförts. 
Samtliga lägenheter har anslutits till fibernätssystem. 
Byten av samtliga färskvattenledningar och kopplingar/ventiler i källarplanen har 
genomförts. 
Ny gångvägsbelysning s.k. pollare och julbelysning i träd, har installerats. 
Föreningens webbsida har uppdaterats. 
 
Föreningen har upprättat en Underhållsplan som sträcker sig fram till 2030. 
Förnärvarande genomförs:  
Åtgärder mot radon i kvarstående lägenheter med underkända värden. 
Målning av samtliga källargångar 

Löpande genomförs: 
Systematiskt brandskyddsarbete, med dokumenterade brandsskyddsronderingar  
ca 4 gånger/år och nödvändiga åtgärder. 
Årlig säkerhetskontroll av lekplatserna och nödvändiga åtgärder. 
Årlig säkerhetskontroll av hissanläggningen i femvåningshuset och nödvändiga 
åtgärder. 
Återkommande stamspolning av köksavloppen. 
Den tekniska förvaltningen hanteras av styrelsen. 

Föreningen har en mycket stark ekonomi, både i kapital och i rörelse. Underhåll 
genomförs med eget kapital. Mer än häften av upplånat kapital vid köpet av 
fastigheten har amorterats. Låneandelen är endast 2267 kr/m2. Vi har inga 
förväntade behov av någon höjning av årsavgifterna. 
Den ekonomiska förvaltingen hanteras av Riksbyggen. 

Vid försäljning/förvärv av bostadsrätt i föreningen ska överlåtelsehandlingarna 
sändas till: 
Riksbyggen 
Box 540 
721 06 Västerås 
Överlåtelseavgiften debiteras köparen och är för närvarande 1138 kr. 
Pantavgiften är för närvarande 448 kr. 
Minst en delägare ska bosätta sig på adressen vid köpet. Vi har möjlighet att neka 
juridisk person medlemskap. 
Föreningen tillåter korttidsupplåtelser i andra hand, utan namngiven hyresgäst, 
under en period om maximalt 2 månader, efter godkänd ansökan till styrelsen. En 
avgift om 500 kr tas ut för perioden. 
Tillstånd för andrahandsupplåtelse med angiven hyresgäst medges normalt för ett 
år, med en avgift om 3000 kr för perioden. 
När hemförsäkring för lägenheten tecknas måste även bostadsrättstillägg 
inkluderas. Föreningen har inte något kollektivt bostadrättstillägg tecknat med 
föreningens försäkringsbolag. 
Bostadsrättsägaren/na måste teckna elnätsabonnemang med Ellevio. 
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