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Hej, här kommer höstbrevet från styrelsen, med en påminnelse om vilka 

regler som gäller för andrahandsuthyrning i vår bostadsrättsförening. Läs, 

både du som äger lägenheten och du som hyr! Och så lite information till den 

som renoverat och exempelvis behöver bli av med färg och liknande.

 
Hyra ut i andra hand  
Vi har märkt att en del 
bostadsrättsinnehavare tänjer på 
reglerna för andrahandsuthyrning. 
Därför vill vi påminna om vad som 
gäller i vår förening. Alla uthyrningar 
ska anmälas till styrelsen (blankett 
finns på hemsidan: brfslipen40.se), 
med information om vem som ska 
hyra, periodens längd och skälet till 
uthyrningen (utlandsstudier, 
testboende, etc). Andrahandsuthyrning 
gäller för en begränsad tid och i max 
två år, vanligtvis. 
 
Det börjar bli allt mer populärt att hyra 
ut sin bostad till turister, genom 
Airbnb, etc. Den formen av 
andrahandsuthyrning ska också 
anmälas till styrelsen och tidsperioden 
får vara max 1 månad. 
 
För att det ska funka med en bostads-

rättsförening behöver vi alla känna 

ansvar och engagemang. Det är därför 

vi har reglerna kring andrahands-

uthyrning 

Extranyckel 
Ibland behöver man en extranyckel att 
låna ut till hantverkare, etc. Kontakta 
styrelsen så fixar vi en, mot en 
deposition på 500 kronor.  
 
Om vattnet behöver stängas av 
Behöver vattnet i huset stängas av 
tillfälligt i samband med renovering av 
badrummet exempelvis? Kontakta i så 
fall HSB (tel: 010-442 14 94) med cirka 
två dagars varsel och sätt samtidigt upp 
en lapp i trappen. HSB debiterar 365 
kronor för denna service, vilket betalas 
av respektive bostadsrättsinnehavare. 
 
 
 

 
Farligt avfall  
Målarfärg och andra kemikalier får inte 
sättas bland grovsoporna. Nu har vi 
beställt en särskild hämtning av ”farligt 
avfall”. Så passa på att göra dig av med 
sådant som kanske står och skräpar - 
och gör det innan vecka 47.   
 
Mera sopor… 
Ursäkta om vi tjatar, men i pappers- 
återvinning får bara slängas tidningar 
och annat papper. Inte kartonger eller 
kuvert – och inte sopor förstås. Om 
tidningarna ska kunna återvinnas 
funkar det inte om det slängs kartonger 
och annat tillsammans med dem. 
 
Och så hör du av dig ifall du vill låta ditt 
matavfall bli biogas. Då får du särskilda 
påsar som ska slängas i bruna kärlet 
bredvid sopstationen. 
 
Cykelsortering 
Vi har hittat ett par cyklar utan 

märkning och kommer ställa undan 

dem tills vidare för att ge plats åt 

andra. Hör av er ni undrar något! 

 
Du är väl med på vår mailinglista? 
Lägg till din e-post och få 
uppdateringar och information vid 
behov direkt i mailkorgen. För att lägga 
till sig själv till denna lista skickar du 
mail till:  
boende-subscribe@brfslipen40.se    
 
Kontaktinfo 
Detta brev med klickbara länkar och 
mer information hittar du också på 
www.brfslipen40.se 
 
Styrelsens mail: 
styrelsen@brfslipen40.se 
Eller lägg en lapp i den vita brevlådan i 
trappen.
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