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Välkommen till Brf. Karl

Styrelsen ber att få hälsa er välkomna till bostadsrättsförening Karl och vill med denna 
skrift informera om vad som finns i och vilka regler som gäller för brf Karl. 

Expeditionen
Expeditionen är öppen varje helgfri måndag mellan kl.17.00-18.00.
Adress: Kristinedalsgatan 5.
Telefon: 036-124098

Felanmälan
Felanmälan ska göras till HSB Göta Service, tel 077-1101030 och inte till styrelsens 
medlemmar.

Obs! Viktigt att uppge 1. Namn, 2. Adress, 3. Telefon nr, 4. Lägenhetsnr. ( nr 1-156) så att 
fastighetsskötarna kan nå er.
Det fyrsiffriga lägenhetsnumret används endast gentemot myndigheter.

För låsöppning debiteras en avgift.

Inträffar ett allvarligt fel efter ordinarie arbetstid (16.00-07.00), typ vattenskada, låsöppning 
ringer Ni vår jour på samma tel.nr 077-1101030. OBS! Endast vid akuta problem. Akuta 
problem är något som absolut måste åtgärdas omedelbart.

Badrum
Att duscha direkt på badrumsgolvet eller mot kakelvägg som ej är ombyggt enligt gällande 
våtrumsregler är inte tillåtet.
Vid byte av blandare rekommenderas följande märken: Mora, Mattson eller Svedberg.

Tvättstuga
Det finns tre tvättstugor, Gröna gatan 10 och 18 samt Kristinedalsgatan 5. 
I tvättstugorna finns: Tvättmaskiner, torktumlare, mangel. Torkskåp finns i Gröna gatan 10 
övriga har två torkrum vardera. 
Tidsbeställning sker på tavla i respektive tvättstuga, 2 personer per pass. 
Tvättpassen är för Gröna gatan 10: 07.00-12.00, 12.00-17.00, 17.00-22.00. Övriga: 07.00-
14.00, 14.00-22.00.  Varje dag.

Strömmen i tvättstugorna slås automatiskt av mellan 22.00-07.00. Tvättstugan får inte 
användas av annan än den som markerat tid på tavlan. Detta gäller även om tvättstugan 
för tillfället står oanvänd. 
Vid fel på någon maskin häng på befintlig HSB-skylt på den trasiga maskinen och anmäl 
detta snarast till HSB Göta Service 077-1101030.
Matt-tvätt finns i Kristinedalsgatan 5 där tid bokas.

Tvättstugorna skall städas noga efter varje tvättpass!

Försäkring
Varje lägenhetsinnehavare ska ha en gällande hemförsäkring. Bostadsrättstillägg ingår 
dock i fastighetsförsäkringen och behöver inte tecknas till.
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Återvinningsrum
Återvinningsrum för glas, papper,metall,plast,glödlampor finns med ingång gavel Gröna 
gatan 16. Djupbehållare för organiskt avfall (bruna papp-påsar), restavfall samt kartong 
finns utanför.
Saker som inte kan sorteras under ovan nämnda fraktioner är det varje 
bostadsrättshavares ansvar att transportera till sortergård.

Cykelrum-Cykelställ
Cykelrum finns på plan K1 i Gröna gatan 18 och Kristinedasgatan 5 . På gården finns flera 
cykelställ samt cykelskjul. Vänligen använd dessa!

Trapphus – källargångar
Enligt brandmyndigheten, som gör kontroller, får inget som t ex barnvagnar, möbler, skidor, 
rullatorer och liknande ställas i trapphus eller i källargångar. Dörrmattor placeras innanför 
er lägenhetsdörr.

Centralgaraget – parkeringsplatser
Till föreningen hör 117 platser i Centralgaraget, 50 parkerings-platser utomhus och 11 
separata garage i Gröna gatan 18 och 
Kristinedalsgatan 5. 
När du kör in eller ut ur garaget var god kontrollera så att obehöriga ej kommer in i 
garaget.
OBS! Parkerings- och garageplatser följer inte lägenheten vid försäljning. 

Innergården
Respektera uppsatta skyltar för trafiken vid infarten till innergården. Parkering är förbjuden 
på gården vilket QPark noga övervakar. Av- och pålastning är tillåtet i 15 minuter. Vid 
flyttning eller annan transport kan du få ett tillfälligt P-tillstånd, kontakta expeditionen. 

Radiatorerna
Kontrollera radiatorerna någon gång emellanåt, så att det inte läcker vatten på golvet. Vid 
läckage kontakta HSB Göta Service 077-1101030.

Nycklar
Det ska finnas minst 3 nycklar till varje lägenhet. Önskas fler kontakta expeditionen.
 
Reparationer
Reparationer i lägenheten får utföras under följande tider:
Vardagar 07.00-20.00, Lör-,sön- och helgdagar 09.00-17.00.

Grannsämja 
Vår ambition är att det skall vara ordning och reda inom bostadsrättsföreningen och 
därmed få en attraktiv förening. 
Oväsen och högt musikspelande efter kl. 23.00 får inte förekomma.

Gården och uteplatserna är vår utemiljö, se till att det hålls rent. 
Kasta ej burkar, fimpar och flaskor på gården eller från balkongen. Mata ej fåglar och 
andra djur. 
Grillning på balkongen är inte tillåten, grillplats finns på gården.
Även om rökning på balkongen är tillåten, tänk på era grannar.
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