
Välkommen till HSB Brf Bävern! 
 

 

Varmt välkommen till vår förening på Östermalm i Hedvig Eleonoras församling! Föreningen 

förvaltar fyra fastigheter med totalt 231 lägenheter och 11 kommersiella lokaler på Nybrogatan 

66 - 72 samt mittemot på Nybrogatan 81 - 87. Husen är byggda 1927 på Tyskbagarbergen och 

fastighetens arkitekt Sven Wallander sparade på sprängämnet så antalet våningar varierar 

mellan två och sex. Närmsta kommunikation är Tunnelbanestationen Stadion, busslinjer på 

Karlavägen och Valhallavägen samt Roslagsbanan uppe vid Tekniska Högskolan.  

 

Föreningen har stora gemensamma trädgårdar mellan gathus och gårdshus samt bakom 

gårdshus med uteplatser, gräsmattor, träd och växter. Som medlem har du tillgång till bastu och 

föreningslokal och kan hyra gästrum och extra förråd. Vi har ett miljörum och har nyligen infört 

sortering av matavfall. 

 

Föreningen har låga avgifter och är obelånad. I avgiften ingår Comhem med grundutbud av TV, 

internet och fast telefoni. 

 

För extra trygghet har föreningen infört kamerabevakning av våra entréer samt i miljörummet 

för att hålla sopfusket nere.  

 

Kommunikation från styrelse till medlemmar sker via mailutskick, både för specifika ärenden 

men också av vårt Bäverblad. Det är därför viktigt att du mailar din e-postadress till 

styrelsen@brfbavern.se. För övrigt hänvisar vi till vår hemsida www.brfbavern.se samt till 

informationstavlorna i våra entréer.  

 

Viktiga datum/händelser framöver: 

• OVK besiktning av samtliga lägenheter och lokaler skulle genomförts i mars 2020, men 

är framflyttad p g a coronakrisen. Nya datum kommer kommuniceras ut. 

• Stämma 14 juni 2020 i föreningslokalen. Mer detaljer om hur stämman genomförs (i 

och med corona) kommer kommuniceras inom kort.  

• Balkongrenovering (datum och information kommuniceras inom kort) 
 
Eftersom vi är en stor förening är det extra viktigt att du lär känna dina grannar för att kunna 

hjälpas åt och bidraga till samverkan och trivsel för alla. Hör av dig om du vill arbeta i styrelsen 

eller vill engagera dig i något projekt i samverkan med styrelsen. 

 

Vänliga hälsningar,  

Styrelsen 

mailto:styrelsen@brfbavern.se
http://www.brfbavern.se/

