
Information från styrelsen 
Senast uppdaterad: 2021-04-09 

Bostadsrättsföreningens namn: HSB Brf Bävern i Stockholm 

I månadsavgiften ingår: 

☒ Värme ☐ Hushållsel ☐ Gas ☒ Vatten ☒ Varmvatten 

☐ Vindsförråd ☒ Källarförråd ☒ Kabel-tv ☒ Bredband ☒ Tvättstuga 

Övrigt: 

 

Varje hushåll har sitt eget elabonnemang och blir via det debiterat enligt 

sin egen förbrukning 

  

☒Ja ☐Nej 

 

Överlåtelseavgift (3,5% av basbeloppet) debiteras: ☐ Köparen  ☒ Säljaren  ☐ Inte alls 

Pantsättningsavgift (1,5% av basbeloppet) debiteras per pant. Gäller 

även vid omsättning. 

☒Ja ☐Nej 

Juridisk person:  ☐ Godkännes ☒Godkännes ej 

Föreningen är:  ☒ Äkta ☐ Oäkta 

Fastighetens byggnadsår:                     1927 Ombyggnadsår:                     1985 

Antal lägenheter i föreningen:               231 Antal lokaler i föreningen:     11 

 

Stambyte: Renoverat/Bytt år:1985     

Ventilation:       Renoverat/Bytt år: 2015-2016 

Elstammar:        Renoverat/Bytt år: 1985 

Övrig information om stammar:        Senaste stamspolning 2018 

  

3-fas el indraget                                        ☐ Ja                   ☒ Nej     

Godkänd fläkt är:                                      ☒ Kolfilterfläkt  ☐ Fläkt kopplad till ventilation 

Fastigheten är uppvärmd med:                 ☒ Fjärrvärme      ☐ Direktverkande el  ☐ Annat 

 

Planerade/pågående större reparationer eller ombyggnad av fastigheten:    

☒ Nej, men följande har diskuterats: Indragning av 3-fas 

Renoveringar och ombyggnationer:  

1985: Stambyte 

1985: Byte av elstigar 

1997: Fasadrenovering  



2005: Fasadrenovering 

2010: Balkonger byggdes 

2011: Nytt låssystem och målning av entréer.  

2013: Stamspolning 

2014: Säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter samt OVK-besiktning 

2015: Ombyggnation av tvättstugor, föreningslokal, gästrum samt uppgradering av fiber 

2016: Byggnation av 23 vindslägenheter, installation av hiss i gårdshusen, renovering av 

hissarna i gathusen, fönsterrenovering samt renovering av samtliga ytterportar mot gatan 

2017: Renovering av samtliga entréer, trapphus och bygge av nya tak samt ny UC i 

fastigheten Räven  

2018: Stamspolning 

2019: Renovering av miljörum och införande av matavfall samt uppgradering av trädgårdar 

och uteplatser 

2020: Renovering av medlemmars balkonger, vädringsbalkonger, brandskyddsinventering 

och åtgärder samt armågskontakter och kamerabevakning 

2021: Byte av UC i fastigheten Bävern och OVK-besiktning  

 

I föreningen finns följande gemensamma utrymmen:     

☒ Tvättstuga ☒ Torkrum ☐ Solarium ☒ Bastu ☒ Festlokal 

☒ Samlingslokal ☐ Lekplats ☒ Gästrum ☒ Cykelförråd ☐ Gym 

Övrigt: 

 

Trappstädning sköts av:  ☐ Medlemmarna  ☒ Städfirma   

Extra förråd  ☐ ☒ Ja, kan 

hyras 

tidsbegränsat 

via väntelista 

 

Garageplats: ☒ Nej ☐ Ja, ingår i 

månadsavgift 

☐ Ja, kan hyras 

Parkeringsplats: ☒ Nej ☐ Ja, ingår i 

månadsavgift 

☐ Ja, kan hyras 

Kabel-tv: ☒ Finns ☐ Finns inte Leverantör: 

ComHem 

Bredband: ☒ Finns ☐ Finns inte Leverantör: 

ComHem  

Bygglov för balkonginglasning  ☐ Finns  ☒ Finns inte   

Övrigt: Bygglov för vissa balkonger mot gårdar kan sökas. 

 

Övrig information kring föreningen: 

Föreningen är medlem i HSB och enligt avtal hanterar HSB överlåtelser, panter, och 



lägenhetsärenden samt sköter den ekonomiska och tekniska förvaltningen.  

Medlem kan söka om andrahandsupplåtelser och kan få godkänt max ett år i taget. HSB 

hanterar dessa ärenden.  

 

Föreningen är idag skuldfri men för att öka sparandet per kvm kommer en avgiftsjustering 

att ske med 50% from 1/7 2021. Det här görs för att bygga upp en buffert för underhåll och 

investeringar de närmaste 10 åren såsom injustering av värmesystemet med byte av 

radiatorventiler, elstigare till 3-fas inklusive IMD –Individuell Mätning och Debitering, 

underhåll av fönster, byte av avloppsstammar, byte av ledningsnät för värmeledningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen påtar sig inte något ansvar för uppgifternas riktighet i sig, utan intygar endast att 

lämnade uppgifter överensstämmer med tillgängliga handlingar. 
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