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För att underlätta för dig har vi här samlat praktisk information på de följande sidorna. Syftet 
med denna handbok är att den ska kunna ge svar på frågor som vi vet är vanligt 
förekommande och vi vill också tydliggöra de rutiner och förväntningar som finns på alla som 
bor här. 

Handboken kommer att uppdateras löpande och den senaste versionen finns tillgänglig för 
nerladdning på föreningens hemsida www.brfpolhem.se  

 

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du ändå undrar över något, eller har synpunkter! 

 

På föreningens hemsida www.brfpolhem.se läggs det ut information kontinuerligt som är 
viktigt för dig som boende att ta del av. Där finns också föreningens stadgar och andra 
viktiga dokument som du kan ha nytta av. 

 

 

 

Styrelsen 
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Detta är HSB Brf Östra Polhem i Järfälla 

 

Gatuadress: HSB Brf Östra Polhem innefattar 3 gatuadresser, Yrvädersvägen, Nydalsvägen 
och Östanvägen. 

 

Byggnadsår: 1988-89 

 

Lägenheter: Brf Östra Polhem består av 126 lägenheter i en- och tvåplansradhus med 
lägenhetstyper som varierar mellan 1-5 rok. 

 

Garage/Parkering: Föreningen har 115 st. parkeringsplatser för boende. För att få en 
parkeringsplats ska man ställa sig i kö. Styrelsen är ansvarig för parkeringskön. Målet är  
1 parkeringsplats per lägenhet. I området har vi 3 gästparkeringar på Nydalsvägen och  
4 gästparkeringar på Östanvägen.  

 

Det finns 5 tvättstugor, 2 på Nydalsvägen och 3 på Östanvägen. 

 

Förvaltning: Fastighetsskötsel/ teknisk- och ekonomisk förvaltning ansvarar HSB norra Stor-
Stockholm. 

 

Sopor/Miljö: På området finns i anslutning till parkeringsplatserna, 4 soprum med sopkärl för 
hushållsavfall, kompostavfall, grovavfall, elavfall, batterier, papper/tidningar, glas, plast och 
metall.  

Trädgårdsavfall slängs separat i trädgårdskomposten som ligger bakom stora lekplatsen mot 
Västanvägen.  

 

Uppvärmning: Fjärrvärme 
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Föreningens servicefaciliteter 
Som bostadsrättshavare i Brf Östra Polhem har du möjlighet att ta del av våra gemensamma 
servicefaciliteter. Dessa är till för alla boende i föreningen och det är vår förhoppning att du 
som medlem ska känna att du både har stor nytta och mycket nöje av detta serviceutbud. 
Som medlem i föreningen får du tillgång till följande: 

 

Festlokal – se information på hemsidan. 

 

Fullt utrustade tvättstugor. 

Föreningen har 5 tvättstugor. Det ska finnas 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. I 
några tvättrum finns också grovtvättmaskin. Alla tvättstugor har en mangel. 
Bokningssystemet är digitalt och bokas vid tvättstugorna. Du har möjlighet att boka tvättpass 
som löper mellan kl. 07:00-10:00, 10:00-13:00, 13:00-16:00, 16:00-19:30 och 19:30-23:00. 
Strömmen stängs av kl:23.00 alla dagar. 

 

Trädgårdsredskap 

För de som finner nöje i att odla sin täppa har föreningen diverse olika trädgårdsredskap att 
låna ut. Vill du som boende låna redskap kontaktar du i första hand styrelsen. 
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Kontakt 

 

Kontakt med styrelsen 

För att bedriva ett effektivt styrelsearbete är det viktigt med en rak dialog med intresserade 
och engagerade medlemmar. Har du frågor, synpunkter eller vill du kanske själv engagera 
dig i föreningen. Kontakta oss genom att: 

• Maila oss styrelsen@brfpolhem.se 
• Lämna en skrivelse i föreningens brevlåda (Nydalsvägen 2) 
• Öppet hus för boende, första måndagen i månaden var fjärde månad finns styrelsen 

tillgängliga för boende i styrelserummet mellan kl. 19-19:30. 

 

 

Kontakt med fastighetsskötaren 

Den löpande fastighetsskötseln sköts av HSB service.  

Fastighetsskötare 
Anders Byström, tillsvidare Tel: 010-44 25 000 
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När något händer – felanmälan 

Ibland uppkommer fel eller olyckan är framme och du behöver snabbt komma i kontakt med 
någon för att få hjälp. Det kan t.ex. handla om vattenläckor, inbrottsskador eller elfel etc. 

Felanmälan görs direkt till HSB service Tel: 010-44 25 000 alt felanmalan.mail@hsb.se 

Innan du ringer jouren! 
För oss som bor i bostadsrätt gäller vissa regler: 
Dessa utryckningar är av förklarliga skäl mycket kostsamma och jourbil skickas endast ut på 
fel som kan anses utgöra en överhängande risk för byggnaden eller fastighetens olika 
system (Driftsfel, läckage, översvämning inbrott och sabotage på fastighetens installationer 
etc.). Alla bostadsrättshavare ska ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring! 
När rycker de inte ut på föreningens bekostnad? 
På fel som inte bedöms akuta och som kan vänta till påföljande arbetsdag med åtgärd. 
Speciellt gäller detta för saker som den boende har underhållsansvaret för. 
När ett joursamtal inkommer avgörs om detta är ett verkligt jourärende och ett fel som är 
akut. Den boende kan givetvis ändå få hjälp av jouren, men betalar då själv för utryckningen. 
När det gäller installationer som bredband, kabel-TV och andra specialtjänster som vi har 
externa serviceavtal på, så ska felanmälan gå direkt till det aktuella serviceföretaget och inte 
till jouren! 
Vem betalar kostnaden för jourutryckningen? 
Bostadsrättsföreningen betalar normalt om: 
● Felet är av akut art och beror på funktionsfel i det fasta systemet för värme och vatten  
tillhörande fastigheten. 
Bostadsrättshavaren betalar om: 
● Felet är uppkommit p.g.a. dennes försumlighet eller slarv med fastighetens installationer, 
eller att man orsakat felet genom ”egna arbeten” i fastigheten eller dess system. Gäller 
även uppkomna fel som enligt stadgarna är bostadsrättshavarens underhållsansvar! 

Jourhavande fastighetsservice 
Vid akuta fel ring styrelsen, Securitas Bevakning Jourmontör AB, jourtelefon 08-657 77 22 
Endast vid akuta fel kvälls- och nattetid 16.00–07.00 
samt lördagar, söndagar och helgdagar 00.00-24.00 

Vid strömavbrott i lägenheten ska boende i första hand vända sig till: 

1. Styrelsen, 070-092 82 93 eller styrelsen@brfpolhem.se 
2. HSB felanmälan, 010-44 25 000 (vardagar) 
3. Securitas jouren, 08-657 77 22 
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Goda grannar för allas gemensamma trivsel 

Det är vi själva som tillsammans avgör hur trivseln ska vara i området. Därför har vi i 
styrelsen gjort en lista på regler som vi vill ska vara vägledande i vårt område. Reglerna är 
till för att vi alla ska trivas bättre hemma. Läs igenom och kom gärna med synpunkter till oss 
i styrelsen. 

1. Var rädd om det vi äger tillsammans. Vår ekonomi är baserad på självkostnad. Det 
innebär att vi kan sänka våra boendekostnader om vi är rädda om våra saker. 

2. Musik ska byggas utav glädje. Kanske ska din granne stiga upp tidigt imorgon. 
Dämpa därför volymen på kvällstid. 

3. Kontakta Anticimex om du upptäcker ohyra i din lägenhet. Tel 075-245 10 00. 
Föreningen är försäkrad hos Gjensidige fastighetsförsäkring.  

4. Dina djur är dina djur. Tänk på att det är förbjudet att rasta hundar/katter i området. 

5. Respektera trafikskyltarna. Området är inte avsett för motortrafik i undantag för 
pålastning eller avlastning. Tänk på att inte blockera vändplatser och tillfartsvägar. 
Här behöver ambulans och brandkår kunna komma fram. Fordonstvätt på området är 
förbjudet eftersom vi inte har något ställe med avskiljare dvs. en brunn med 
oljeavskiljare. 

6. Det är skönt att komma till en fräsch tvättstuga. I våra tvättstugor finns information 
om vem ni ska kontakta om det blir fel på maskinerna. Vid tvättstugorna finns 
bokningstavla uppsatt. Maskiner, golv och utrustning i lokalerna ska rengöras och 
torkas av efter tvättiden, så att alla får mötas av en fräsch tvättstuga. Tvättning till 
personer utanför föreningen är förstås inte tillåten. 

7. Vi tänker på miljön. Därför har vi ordning på soporna och slänger i rätt sopkärl. Till 
våra soprum finns tydlig information om vad som ska slängas i respektive soprum. 
Gamla obrukbara cyklar passar bäst på Görvälns återvinningscentral och inte i våra 
förrådsgångar. OBS! töm och platta till alla kartonger och andra skrymmande saker. 
Möbler, garderober, kyl och frys fraktar ni själva till Görvälns återvinningscentral. 

8. Styrelsen beställer en stor container varje vår för diverse föremål som boende vill 
slänga, detta görs i samband med föreningens vårstädning. Trädgårdsavfall såsom 
jord, buskar, kvistar mm ska endast slängas i trädgårdskomposten och inte i våra 
övriga soprum. Plastsäckar får ej kastas i komposten! 

9. Spara på vattnet. Vi sparar pengar åt oss själva. Vattna inte i onödan.  
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10. Njut av din uteplats, och låt även andra glädjas åt den. Att ha en egen täppa är 
mycket värt för de flesta. Det ingår i dina uppgifter att sköta om din trädgård och 
häckarna runt den. Har du som boende ett altandäck etc., då är du skyldig till 
underhåll av dito.  

11. Lämna våra gemensamma utrymmen låsta. Vi ska försvåra för tjuvarna genom att se 
till att det är låst. Ser du ett uppbrutet lås så anmäl det. Vår ambition som styrelse är 
att skapa trivsamma och ekonomiska vettiga förhållanden för oss alla som bor i vårt 
område. För att det ska vara möjligt behövs också dina insatser. Ytterst är det alltid 
en fråga om kostnader. 

 

Grannsamverkan 

Brf Östra Polhem är med i ”Grannsamverkan mot brott” och har ett samarbete med 
polisen i Järfälla. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten och därmed trivseln. Detta kan uppnås genom ett socialt nätverk, som 
skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. För mer 
information, se hemsidan. 
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Ordningsregler 
 

Om du som hyresgäst funderar på att flytta, kom ihåg att beställa en lägenhets-
besiktning innan utflytt.  
Besiktningen ska även utföras innan försäljning av bostadsrätten. Detta ska anmälas 
till HSB och kostnaden står bostadsrättshavaren för. 

 Vid ny- och ombyggnation på upplåten mark, altansidan/tomtmark 
krävs föreningens godkännande!  

Vid utbyggnationer, altanbyggnationer med tak samt skärmar och staket som är 
högre än 80 cm ska en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen med beskrivning på̊ vad 
som skall göras. Skicka ett mail till styrelsen@brfpolhem.se  

Observera! Altanbyggnationer med tak samt skärmväggar (plank) kräver 
bygglov. Ansökan skickas in till byggnadsnämnden, Järfälla kommun. 

Informera dina grannar innan byggnationen. Ett godkännande frän styrelsen innebär 
att du tar på̊ dig kostnads- och underhållsansvaret för det du bygger och att det ser 
prydligt ut.  

Utdragbara skärmar/vindskydd ska vara infällda när man inte vistas på platsen. 
Styrelsen kommer annars anse att de är permanenta och kräva bortmontering eller 
bygglov för dessa. 

Markiser får sättas upp men med förbehåll att dessa inte monteras I tegelfasad. 

Styrelsen har lagt in sin rätt att besluta om utförande/utseende om byggnationer, 
staket, växter etc. alternativt återställning till ursprungligt utseende, där 
boende/grannar inte kan komma överens. 

Estetiska riktlinjer 

Staket ska vara av trä I färgerna vitt, falurött eller oljeimpregnerat trä. 

Häckar får inte växa sig för höga eller för breda. Maximal höjd är 2 m på häckväxter. 
Bredd på häckväxter får ej växa ut till asfaltskant, väg/gångväg. 

Träd och växter med rötter som går djupt får inte planteras eftersom rotsystemet kan 
skada de nedgrävda ledningssystemen. 
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Gräs- och planteringsytor ska utformas så att vattenavrinning sker från fasad. Jord 
ska inte läggas direkt mot fasad/sockel. Fasaden ska vara tillgänglig för underhåll. 
Detta innebär att klängväxter och andra högre växter inte får placeras intill fasaden. 

Vid ägarbyte/överlåtelse av lägenhet:  
 
Ny bostadsrättshavare tar över ansvaret för underhåll av uteplatsen enligt 
markupplåtelseavtalet. 

Till den som bor I marklägenhet med hyresrätt! 

Marken tillhörande sin lägenhet ska skötas av den boende på̊ både fram och 
baksida. Det vill säga all gräsmatta, buskar, häckar etc. De som har häck/buskar ska 
klippa dessa i samråd med övriga grannar så vi får ett lika utseende. Häck och 
buskar ska klippas på̊ alla sidor dvs. inte bara mot den sida som är mot sin 
fasad/uteplats. Häck etc. mot vägar och gångvägar är extra viktigt att regelbundet 
vårda då de behöver användas av räddningstjänsten vid utryckningar.  

Om man missköter sina åtaganden så kommer föreningen efter anmodan att 
ombesörja skötsel av den enskilda boendes område med debitering som följd. 
Föreningen underhåller enbart de allmänna markområdena. 

Boende får inte utan styrelsens medgivande ta bort häckar eller träd. 

Vid försäljning av lägenheter med uteplatser ska köpare informeras om ovanstående. 

Behov kan uppstå, akut eller planerat, att behöva utföra entreprenader kring 
huskroppar. Boende i bostadsrätter/hyresrätter ansvarar för åtkomlighet, dvs. flytta/ta 
bort installationer. 

Övriga ordningsregler 

 En bostadsrättshavare är skyldig att se till att inga grannar eller andra störs. När 
lägenheten används ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte 
utsätts för störningar i sådan grad som kan vara skadliga för hälsan eller annars 
försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Även i övrigt ska iakttas 
allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset. 
Lägenheten ska användas på ett för omgivningen godtagbart sätt.  

Vatten och avlopp; 
 
Vid renovering av badrum ska föreningen kontaktas. Föreningen ombesörjer byte av 
golvbrunnar (den boende får inte byta själv).  

Föreningens värmeelement, ledningar inkl. värmeledningar får absolut inte hanteras 
av någon annan än certifierad VVS montör samt kräver tillstånd av styrelsen. 
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Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen. Droppande kranar skall 
omedelbart åtgärdas. Beställning om åtgärdande/rensning kan göras via HSB 
service till gängse taxa. 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om 
bostadsrättshavaren ska få bo kvar. Styrelsen kan agera mot den som bryter mot 
reglerna. Om medlemmen trots uppmaning inte följer reglerna kan det bli fråga om 
uppsägning. 

Matning av fåglar 

Efter en rekommendation från Anticimex/Nomor har styrelsen beslutat att matning av 
fåglar är förbjudet inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig 
råttor eller andra skadedjur. 

Mopeder och motorcyklar 
 
Med tanke på brandsäkerheten ska mopeder och motorcyklar inte ställas utanför 
entréer eller direkt vid fastigheterna. Vid den årliga brandinspektionen har 
påpekanden gjorts av brandmyndigheterna. 

Grillning 

I största mån skall gasolgrill användas då dessa ger mindre sot – gnistregn. Kolgrill 
har lång brinntid efter användning. På balkonger får endast elgrill användas. 

Byggavfall 

Byggavfall vid lägenhetsrenovering bör ej samlas utanför respektive lägenhet utan 
skall forslas bort snarast. (Föreningen ansvarar för åtkomlighet för övriga boende, 
markentreprenör och brandmyndigheter). 
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Vår förening 

Så styrs vår förening 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång per år,  
i april månad. På stämman har en medlem/lägenhet rätt att rösta. Under stämman 
granskas det gångna årets verksamhet, och de motioner som kommit in från 
medlemmarna behandlas. Styrelsen leder föreningens arbete mellan stämmorna och 
ansvarar för förvaltningen. Under året genomförs mellan 10-12 ordinarie styrelsemöten, 
med ett något längre uppehåll under sommaren. För kännedom om vilka som sitter i 
styrelsen: se föreningens hemsida www.brfpolhem.se  

Styrelsen har uppdraget att se till att föreningen förvaltas på bästa sätt, men alla 
medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.  

Som bostadsrättshavare har du inflytande över föreningens verksamhet, rätt att närvara 
vid föreningsstämman och kan väljas till styrelseledamot. Du ansvarar för det inre 
underhållet liksom reparationer av bostadsrätten och du är skyldig att följa föreningens 
stadgar. När du däremot bor i en bostadsrätt ansvarar du själv för till exempel tapeter, 
parkettgolv, plastgolv och innerdörrar. Därför är det extra viktigt att skaffa sig en 
tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring som kallas för bostadstillägg. Hos vissa bolag 
ingår det i hemförsäkringen även en försäkring för bostadsrätt. Nyttjanderätten kan 
förverkas vid misskötsel och allvarliga stadgebrott. 

Motioner! Som medlem har du möjlighet att skriva förslag s.k. motion i olika frågor som 
berör föreningen. Skriv ett förslag där det framgår tydligt vad du föreslår. Dessa 
behandlas i samband med den årliga stämman. 

Dina rättigheter och skyldigheter 

En bostadsrättsförening styrs i enlighet med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. 
Bostadsrättslagen reglerar dels frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmarna och 
föreningen, dels frågor som rör föreningsrätten mellan föreningen och medlemmarna. 
Stadgarna ger ramar i frågor som bl.a. rör skötsel, medlemmarnas inflytande och 
styrelsens befogenheter. Som medlem i föreningen accepterar man stadgarna och 
förbinder sig att följa dessa. 
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Underhåll – ett delat ansvar 

I en bostadsrättsförening delar lägenhetshavaren och föreningen på ansvaret för skötsel 
och underhåll. Underhållsansvaret regleras av bestämmelserna i 7 kap, 2§, 4§ och 12§ i 
bostadsrättslagen tillsammans med de förtydliganden som finns i föreningens stadgar. 
Förenklat gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för sin lägenhet, medan 
föreningen ansvarar för fastigheten.  

Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige dels ska vidta de reparationer 
och underhållsåtgärder som behövs, dels svara för kostnader för åtgärderna. 
Bostadsrättsinnehavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja underhåll 
som tapetsering, målning, reparera skador som uppstår så att lägenheten hålls i ”gott 
skick”. 

Eftersom det kan vara svårt att dra gränsen mellan föreningens och 
lägenhetsinnehavarens underhållsansvar har HSB jobbat fram en mer detaljerad 
genomgång av vem som ansvarar för vad i bostadsrätten. Denna sammanställning 
återfinns i skriften Vem ska underhålla bostadsrätten? som du hittar på föreningens 
hemsida. 

Äger jag min lägenhet? Om ägande- och nyttjanderätt 

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet juridisk mening. Det är föreningen 
som är ägare till både huset och marken. Som bostadsrättshavare är du delägare och 
medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för 
stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. 
Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få ut på 
marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av 
föreningen och tvingas flytta. 
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Andrahandsupplåtelser/andrahandsansökan 

Styrelsen tillämpar enligt stadgar 2015 en administrativ avgift om 10 % procent av 
prisbasbeloppet varje år vid godkänd andrahandsupplåtelse. 

Var god se hemsida flik; Andrahand 

 

 

ROT/RUT 

Följande information efterfrågas om man vill begära ROT/RUT avdrag 

Föreningens organisationsnr: 769625-2779 

Föreningens namn: HSB brf Östra Polhem 4:2 

Lägenhetsnr: se hyresavin 

 


