
Välkommen hem!
Vi i styrelsen vill hälsa dig/er välkommen ll di /ert nya hem och som medlem i vår förening. I den här mappen 
hi ar du matny g informa on om föreningen samt våra stadgar. Har du/ni några frågor eller funderingar är 
du/ni all d välkommen a  kontakta oss på telefon 070-391 38 80 eller e-post s  tyrelsen@plogen.org  . Vi hoppas 
också a  du/ni kan vara med på det informa onsträff som vi håller för nya medlemmar, kallelse ll det skickas 
ut separat.

Vi hoppas a  du/ni kommer a  trivas llsammans med oss lika bra som vi andra trivs llsammans!

Om föreningen

En bostadsrä sförening är en slags ekonomisk förening där vi som medlemmar llsammans äger våra 
fas gheter. Föreningens arbete regleras i våra stadgar som du hi ar längst bak i den här pärmen. Som medlem 
i föreningen har du:

 Andel/delägarskap i föreningen
 En ll den obegränsad ny janderä  ll bostaden (bostadsrä en).
 Rösträ  vid föreningsstämma (en röst per lägenhet)

Föreningens dagliga arbete sköts av den styrelse som föreningsstämman väljer vid årsstämman varje år. 
E ersom vi alla äger våra fas gheter llsammans har vi stor möjlighet a  själva påverka vår boendemiljö och 
hur föreningen sköts – Vi i styrelsen uppmuntrar därför alla medlemmar a  engagera sig och vi ser gärna a  du 
hör av dig ll oss om du har synpunkter eller idéer. Kanske har du också någon specialkunskap eller en 
hjärtefråga som du brinner för som kan vara föreningen ll ny a?

Brf. Plogen är en HSB-förening, som bildades 1954. Våra fas gheter är byggda på den gamla lantgården 
Rosenkälla Kulle. Idag finns bara delar av gården kvar på Rosenkälla kulle, idag Franciscusgården, Svenska 
kyrkan.

Föreningen består av Örnskölds Väg 14, 16 och Fågelbovägen 21, 23 och 25. Sammanlagt 116 lägenheter. 
Dessutom finns e  antal lokaler som hyrs av företag, medlemmar och föreningar.

Fas ghetsskötseln/ vicevärd sköts av egen personal/styrelse. Föreningens styrelse verkar för dri  av 
verksamheten och allas trivsel. Förteckning över aktuell styrelse och fas ghetsskötare/vicevärd finns anslagen i 
varje trappuppgång.



Vik g informa on

Här följer en kort sammanfa ning av de vik gaste punkterna i våra stadgar och trivselregler. De fullständiga 
stadgarna hi ar du längst bak i mappen.

Allmänt

 Uthyrning i andra hand måste godkännas av styrelsen.
 Vill du bygga om väggar mm - kontakta styrelsen.
 Upptäcker ni fel eller skador - kontakta vicevärdsexpedi onen.

Adressändring

Glöm inte a  kontakta Ska everket för ändring av din folkbokföringsadress. A  bara göra en 
adressändring för tex post etc räcker inte. Ska everket har en egen ru n för de a.

Fas ghetsskötare

 Vårt fas ghetsskötar- och vicevärdskontor finns i källaren på Örnskölds Väg 16 A. Telefon dit är 070-
391 38 80. 

Bostaden

 Lägenhetsinnehavare ansvarar för, och bekostar själva allt underhåll i bostaden. I stadgarna finns 
specificerat vem som ansvarar för vad. Föreningen kan hjälpa ll med vilken firma som kan avhjälpa 
felen, men på lägenhetsinnehavarens bekostnad.

 Vill man bygga om lägenheten (fly a väggar etc.), som innebär ingrepp i bärande väggar, krävs 
styrelsens llstånd.

 Vill man slå samman två lägenheter, så går de a bra. Kontakta först styrelsen.

Badrum

 Ven la onen i badrummen är all d i dri . Handdukstorken tar sin värme från vårt varmva ensystem 
och är därför all d i dri .

 Skall ni borra i väggarna i badrummet för a  sä a upp föremål, så tänk på a  täta av med silikon. 
Skador, som uppstår på fuktspärr, genom a  föremål monteras felak gt, är ni som lägenhets-
innehavare själva ansvariga för.

 När ni duschar kan ven la onen ökas med hjälp av fläk nställningen i köket.

Balkonger

 Mellan täckplåten och panel går en lu spalt, som skyddar trävirket. Var försik g med a  montera 
föremål på denna plåt. Risk finns annars för mögelangrepp.

 Ingen ng får hängas på balkongens utsida, t ex blomlådor eller parabol. De a av säkerhetsskäl.
 Golven på balkongerna underhåller lägenhetsinnehavarna själva. E  ps är a  måla med betongfärg 

när det börjar se slitet ut.

TV-anslutning

 Föreningen har egen Boxer-anslutning (föreningens nätverks-ID NW00365)
 Se ll a  spara TV-boxen llsammans med programkortet då dessa llhör lägenheten, och du är 

ersä ningsskyldig om dessa försvinner. 



 Förutom SVTs kanaler har alla llgång ll ”Boxer Flex8” med 8 egenvalda kanaler, dessa 8 kan bytas 
varje månad eller utökas om man vill. Vid byte, llägg av kanaler eller annat som rör de a kontakta 
Boxers kundtjänst på 0771-73 74 75. 

 Vid eventuella problem med sändning/störning kontakta Boxers kundtjänst på 0771-73 74 75

Bredband och telefoni

 Föreningen har e  avtal med Telenor som innebär a  bredband (150-250 Mbit/s fiber) och fast 
telefoni (IP-telefoni) ingår i månadsavgi en. Om du väljer a  ansluta din telefon ll Telenor får du 
endast en faktura på samtalskostnaden. 

 En viss startavgi  kan förekomma både för bredbandet och telefonen. 
 Vid frågor - kontakta Telenor 0770-777 000.
 Se ll a  spara Telenors router då den llhör lägenheten, och du är ersä ningsskyldig om den 

försvinner. 

Förråd

 Till varje lägenhet finns e  vindsförråd och e  källarförråd.
 Dessa skall vara märkta med adress och lägenhetsnummer ( ll exempel ”14A 1001”). 
 Om du/ni inte vet vilka förråd, som hör ll din/er lägenhet, kontakta vicevärdsexpedi onen 
 För a  undvika brandfara och skräpighet, så skall all ng förvaras i förråden och inte utanför. Varje år 

gör föreningen en ”husesyn” då all ng, som ej förvaras i förråden kastas. 

Cykelrum

 Cykelrum finns i nära anslutning ll din entré. Tänk på stöldrisken, och se gärna ll a  dörren ll 
förrådet går igen ordentligt. 

 En gång per år städas cykelrummen och gamla cyklar tas bort.

Garage

Föreningen har 16 garage i källarplanet på Örnskölds Väg 16. E erfrågan är stor och föreningen har en kölista. 
Man måste ha egen bil för a  få behålla garaget. Uthyrning ej llåten.

Parkeringsplatser

 Vi har egna parkeringsplatser på ovansidan Örnskölds Väg 16 samt vid gaveln på Fågelbovägen 21B / 
Örnsköldsväg 14A. 

 Samtliga parkeringsplatser är uthyrda ll lägenhetsinnehavarna och föreningen har kölista ll dessa.
 Motorvärmaru ag finns ll flertalet av parkeringsplatserna. Kablarna får inte hänga lösa utan skall tas 

bort när ni inte använder u agen för a  undvika olyckor.
 Man måste ha egen bil för a  få behålla garaget. Uthyrning ej llåten.

Lokaler

 Vi har e  antal lokaler utöver vinds- och källarförråden. Storekarna varierar från 2,5 m² ll 24 m² . 
 Samtliga lokaler är uthyrda men föreningen har kölista ll dessa.

Tvä stugor

Örnskölds Väg 14 B:
 Tvä stuga 1 månadstvä  för samtliga i föreningen.



 Tvä stuga 2 veckotvä  för Örnskölds Väg 14 och Fågelbovägen 21.
Tvä stuga 3 grovtvä  av ma or mm för samtliga i föreningen.

 Här finns också el-mangel, torktumlare och strykrum.

Örnskölds Väg 16 D har egen tvä stuga för 16 A-E.
Fågelbovägen 23 B har egen tvä stuga för 23 A-B.
Fågelbovägen 25 B har egen tvä stuga för 25 A-B.

I anslutning ll varje tvä stuga finns en bokningslista/-tavla.
Tid för tvä  på vardagar är 07:00--21:00, helger gäller den 09:00-13:00, 13:00-18:00, strömmen är 
bruten utanför dessa derna.

Man får bara tvä a på bokad d och inte boka mer än en d åt gången. För allas trivsel bör man e er 
tvä :

 Torka av tvä maskiner
 Rengöra filter i torktumlare / torkskåp
 Ta med eventuellt skräp
 Sopa och vå orka golven

Bilar

 Vi strävar e er en bilfri innergård. 
 Låt inte kompisar/arbetskamrater skjutsa er ända fram ll entrén. 
 Självklart är det llåtet a  köra in för a  lämna av tyngre saker eller sjuka personer. 
 Låt inte heller motorerna gå på tomgång en längre d. 
 Parkering av bilar på innergården utan speciellt llstånd är förbjudet. Aimo-park kontrollerar gården 

med jämna mellanrum.

Uteplatser

 På olika ställen på innergården finns si grupper, bänkar och bord för a  vi skall kunna njuta av den 
sköna naturen och vår vackra trädgård. När ni använt dessa se ll a  det städas på e  snyggt sä . 
Tomma kartonger, påsar, burkar etc. skall slängas i miljöhuset och ej i papperskorgarna då dessa 
snabbt blir överfulla. Papperskorgarna är avsedda för godispapper och liknande.

 Äpplen, körsbär och aroniabär får man ta så mycket man vill! Stegar finns a  låna för de som inte är 
höjdrädda.

 Undvik äpplen ut mot Fågelbovägen e ersom de troligen har mycket miljögi er från bilarna i sig.

Miljöhuset

 Vi källsorterar det mesta av vårt material. Tänk bara på a  all ng inte får plats.
 Stora kartonger, gammal elektrisk/elektronisk utrustning respek ve stora metallföremål måste man 

själv forsla iväg ll Björshult eller någon återvinningssta on. Sopgubbarna tar inte det material som 
slängs fel utan då får vi en extra onödig kostnad.

Hobby- och pingisrum/Gemensamma utrymmen



 Snickar- och målarrum finns i källaren på Fågelbovägen 25 A.
 Lokal för trivselak viteter finns i källaren på Fågelbovägen 23 A. Kontakta vicevärdsexpedi onen för 

nycklar.
 I trivselrummet 23 A finns också många böcker för den läslystne.
 Pingisrum finns i källaren mellan Örnskölds Väg 16 C och 16 D. Där finns också en träningscykel.
 Överna ningsrum för gäster (100:-/na ), Fågelbovägen 21 A.
 Kontakta vicevärdsexpedi onen, så berä ar vi hur det fungerar.

Arbetsdagar

För a  öka trivseln och lära känna fler i föreningen har vi två arbetsdagar per år. Då kra ar vi gångar, rensar 
skräp och gör allmänt snyggt i föreningen. E eråt bjuder föreningen på någon ng innan vi skiljs åt.

Grannsämjan

 För allas vår trivsel, duscha inte e er klockan 22 och tänk på ljudvolymen. 
 Om du tycker a  grannen stör, så bör du själv först prata med honom/henne. Vill du inte göra de a 

eller om det inte hjälper kan du kontakta vicevärdsexpedi onen eller styrelsen.
 God grannsämja får vi genom a  vi pratar med varandra. E  ord, e  leende eller en liten hjälpande 

hand är allt som behövs.
 Ni som har hundar – tänk på a  de kanske skäller när ni lämnar dem ensamma. De a kan vara mycket 

störande.

Informa onsträff

Alla nyinfly ade kommer a  kallas ll e  informa onsmöte. Dessa har vi två gånger per år för a  gå igenom 
hur föreningen fungerar, var tvä stugor finns, trivselrum, vicevärdsexpedi on, styrelserum, hobbyrum, 
pingis- /gym-rum, P-platser, Garage osv.

U rädesansökan vid överlåtelse

Vik gt a  notera är a  du vid försäljning i en HSB förening kvarstår som medlem i HSB Regionförening, i vårt 
fall HSB Södermanland. Önskar du som medlem i HSB Södermanland u räde ombeds du kontakta lokalkontoret
på telefon 010-442 55 00.


