
 

  

 

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER 
FÖR BOENDE I BRF BORGMÄSTAREN 

Bostadsrättsföreningen Borgmästaren bildades och inregistrerades 1985. Föreningen äger och 

förvaltar den kulturminnesmärkta fastigheten Borgmästaren 12, Ruths Gränd 2 i Torshälla. 

Denna information är framtagen för att stimulera god grannsämja, trivsel och säkerställa 

omsorgen av vår gemensamma egendom. Kompletterande upplysningar kan fås av styrelsen. 

Detta är ett levande dokument som revideras i samband med föreningens årsstämma. 

Rubrikerna är i bokstavsordning. 

Andrahandsuthyrning 

Andrahandsuthyrning får ske enligt gällande stadgar. 

Anslagstavla 

Anslagstavla finns i tvättstugan och är avsedd för föreningen och dess medlemmar. 

Annonsering från utomstående plockas ner av styrelsen. 

Avgiftsbetalning 

Avier för inbetalning skickas ut kvartalsvis av vår förvaltare (f.n. MBF - Mälardalens 

Bostadsrättsförvaltning). Avgiften betalas i förskott. Månadsavgiften kan även 

betalas via autogiro, kontakta MBF för blanketter. 

Altandäck 

Medlemmar som har altandäck ansvarar för att vårda och underhålla dessa. Ingen 

till- eller ombyggnad får ske utan styrelsens godkännande. 

Bastu 

Bastun (med tillhörande relax/gästrum) finns i byggnad F. Bastun bokas på 

bokningslistan genom att ange namn och tid. Var och en städar efter sitt användande. 

Rökning är förbjuden. Tillträde till bastun sker med samma nyckel som till tvättstugan. 

Lokalen används vanligtvis till föreningens styrelsemöten. Dessa tider går bastun inte 

att boka. 

 

Blomlådor och krukor 

Blomlådor och krukor ska vara av material och utseende som går i linje med föreningens 

kulturhistoriska arv, företrädesvis keramik, gjutjärn, annan metall eller naturmaterial (ej plast). 

Cyklar 

Cyklar bör förvaras i cykelrummet (byggnad M) eller i cykelstället utanför förrådslängan 

(byggnad G). 



 

  

Elcentral 

Föreningens gemensamma elcentral återfinns i byggnad M. 

Felanmälan 

Felanmälan sker till styrelsen eller föreningens gårdsansvarige som är namngiven på 

föreningsinformationen på anslagstavlan i tvättstugan. 

Fågelmatning 

På grund av hälsorisker, främst genom förorening och ansamling av råttor, är det inte tillåtet att 

mata fåglar på gården eller från fönster och altandäck. 

Föreningsarbete 

Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och 

ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt 

boende är det viktigt att alla medlemmar deltar aktivt i föreningens arbete. Detta kan t.ex. ske 

genom att medverka på föreningens gemensamma städ- och underhållsdagar, delta på 

årsstämman, delta i trädgårdsgruppen eller ställa upp för inval i styrelsen. Läs mer under 

rubriken Underhåll. 

Förvaltning 

Föreningen anlitar MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, i Västerås för administrativ 

förvaltning. 

Grillning 

Grilla varsamt och tänk på att placera grillen på avstånd från våra känsliga träfasader, träd och 

byggnader. Gasolgrill är inte tillåtet. 

Gården 

Föreningen har en trivsam gård som är till för att användas. Var och en ansvarar för att man 

lämnar det snyggt och rent efter sig. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl . 22.00 

och att inga störande ljud får förekomma efter kl. 23.00 på gården. Kasta skräp och fimpar på 

gården får man naturligtvis inte göra. 

Gästrum 

Föreningen har ett gästrum i anslutning till bastun i byggnad F. I utrymmet finns toalett, dusch 

och en dagbädd med täcken och kuddar för två personer. Sängkläder står respektive medlem för 

själv. Gästrummet bokas på samma bokningslista som bastun genom att ange namn och tid. Vid 

eventuell dubbelbokning har övernattning företräde och nyttjande av bastun kommer i andra 

hand. Gästrummet används också till föreningens styrelsemöten. Dessa tider går utrymmet 

inte att boka. Ansvarig för städning är den medlem som bokar. Med hänsyn till allergiker är 

husdjur inte tillåtna i gästrummet. Rökning är också förbjudet. 

 

Husdjur 

Husdjur får inte rastas på gården. Hundar som vistas på gården ska hållas kopplade, så väl 

boende som besökares hundar. 

Julgranar 

Julgranar får inte kastas vid sopstationen eller placeras på gatan. Julgranar returneras till 

angivna återvinningsplatser, ex. återvinningscentralen Lilla Nyby. 

  



 

  

Lek och bollspel 

Lek och bollspel med mjuka bollar får förekomma på föreningens grönytor under ordnade 

former. Bollspel mot husväggar är förbjudet. 

Lägenhetsskötsel 

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad, till det inre hålla lägenheten med tillhörande 

övriga utrymmen i gott skick. 

Medlemsinformation 

Medlemsinformation delges medlemmarna på möten samt i informationsbrev.  

Miljöfarligt avfall 

Miljöfarligt avfall får ej kastas i soporna. Avfallet skall lämnas in på en miljöstation vilket 

respektive medlem ansvarar för. Till miljöfarligt avfall räknas bland annat batterier, lysrör, 

kemikalierester och målarfärg. 

Nycklar 

Föreningen tillämpar inget låssystem med huvudnyckel. Finns behov av extranyckel står 

varje medlem själv för kostnaden att kopiera upp sådan. 

Ohyra 

Föreningen har en försäkring hos Anticimex som omfattar bekämpning av ohyra och 

fuktskador. Vid iakttagelser av ohyra ska medlemmen snarast möjligt kontakta Anticimex för 

åtgärd. 

Ombyggnad och renovering 

Medlem ansvarar själv för utformningen av lägenhetens inre. Ombyggnad och renovering får 

göras om den utförs på ett fackmannamässigt sätt samt tar hänsyn till föreningens 

kulturhistoriska arv. Eskilstuna Stadsmuseum kan erbjuda handledning och information.  

Styrelsens godkännande skall alltid inhämtas innan ombyggnad utförs. I det fall byggnadslov 

erfordras ansvarar och bekostar respektive medlem detta. 

Parkering 

Parkering på gården är endast tillåten i samband med tillfällig i - och urlastning. Torshälla 

Fastigheter har hyrgarage på Holmen-området. 

Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

Samägande av bostadsrätt 

Flera personer kan gemensamt äga en bostad. Alla delägare måste dock vara medlemmar i 

föreningen. 

Snöskottning 

Vid ymnigt snöfall hjälps alla medlemmar i föreningen åt med att skotta bort snö. 

Sophantering 

I slutet på gången mellan byggnad L och M finns föreningens sopstation. Vi har källsortering 

vilket innebär att separation av sopor ska ske enligt följande; hushållssopor, matavfall, ofärgat 

glas, färgat glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar. Grovavfall och 

miljöfarligt avfall ska lämnas in på en miljöstation vilket respektive medlem ansvarar för.  

Städdagar 

Styrelsen kallar c:a 3 gånger per år till gemensamma städdagar. 



 

  

TV 

Föreningens fastigheter är anslutna till det digitala marknätet via antenn. Varje bostad har ett 

programkort med abonnemang på Boxer Mix, som ingår i avgiften till föreningen. Eventuella 

tilläggskanaler tecknas och betalas separat av respektive medlem. Vid utflytt lämnas kortet 

kvar till den nya innehavaren (vars namn styrelsen meddelar Boxer).  

Tvättstuga 

Tvättstugan finns i byggnad F. Bokning sker på bokningslistan som finns i tvättstugan. Var och en 

städar efter sig vid avslutat tvättpass. 

Underhåll 

För att bibehålla en god ekonomi har föreningen antagit en medveten strategi om att utföra så 

mycket som möjligt av det fortlöpande underhållet på egen hand. Detta sker vanligtvis i 

samband med städdagar eller specifika underhållsdagar som styrelsen kallar till separat. Därtill 

ansvarar varje bostadsinnehavare för att löpande sköta om tomtmarken utanför sin egen 

bostad, ca 3 meters radie från huskropp. Denna skötsel innebär att rensa ogräs, kratta upp löv 

och skotta snö. Större och mer komplicerade renoveringsarbeten lejs ut till fackmän efter 

prioritering och beslut i styrelsen. 

Utemöbler 

Utemöbler ska vara av material som går i linje med föreningens kulturhistoriska arv, 

företrädesvis trä eller metall. Plastmöbler är inte tillåtna. Utemöbler får ej vintertäckas 

med plast eller presenningar utan ska vinterförvaras i källaren i byggnad H eller i eget 

förråd. 

Vattenavstängning 

Huvudanslutningar för inkommande vatten samt mätare återfinns i hus C samt hus L. Ritning 

finns anslagen i tvättstugan. 

Vedförråd 

Gemensamt vedförråd återfinns i byggnad M. Varje medlem håller med egen ved. 

Verkstad 

Den gemensamma snickarverkstan inryms i F-huset. Föreningsägda verktyg kan nyttjas fritt. Var 

och en städar efter sitt användande. 

Växtodling 

Egen odling får ske i drivbänk på grönområdet bakom byggnad F. 

 

Årsstämma 

Föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång. Anslag om datum för stämma delges 

respektive medlem minst 2 veckor före, dock max 4 veckor innan, stämman hålls. 
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