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Välkommen till brf. Hagaborg 

Praktisk information till medlemmar i 
bostadsrättsföreningen Hagaborg 

 
www.brfhagaborg.se 

 

 



 



 

HSB bostadsrättsförening Hagaborg i Karlstad, 
org. nr: 716411-3008  

Brf Hagaborg består av 17 hus, 42 garageplatser, 
81 parkeringsplatser med motorvärmare samt 128 
kallparkeringar. Vi har även en avgiftsbelagd 
besöksparkering.  

Vi har 10 fristående byggnader för tvättstugor, 
cykelförråd, bastu, vävstuga, snickarlokal, 
övernattningsrum samt vicevärdskontor med 
sammanträdesrum.  

Fastigheterna byggdes 1978 och inrymmer  
286 lägenheter.  
 

E-post styrelsen: styrelsen@brfhagaborg.se  
E-post vicevärd: vicevard@brfhagaborg.se 

Postadress: Tolvmansgatan 5, 654 60 Karlstad 

Hemsida: www.brfhagaborg.se 

 



 

Välkommen som delägare 

Vi medlemmar är alla delägare i vår förening.  
Därför är det viktigt att vi som bor här hjälps åt, tillsammans 
kan vi skapa en välmående förening med attraktiva lägenheter. 
Vi är tacksamma om du kommer med idéer på hur vi ska öka 
trivseln i området, eller hur vi ska samarbeta bättre för att få 
ner kostnaderna.  
 
Föreningen har tecknat kollektiv tilläggsförsäkring 
gällande bostadsrätten. Föreningens fastigheter är försäkrade 
hos Protector där är även bostadsrättstillägget tecknat.  
Du som har bostadsrättstillägget i din hemförsäkring kan säga 
upp detta. Tfn: 08-410 637 00 Mail: hsbskador@protectorforsakring.se 
 
Månadsavgift  
Eftersom du inte hyr din lägenhet betalar du inte heller någon 
hyra. Du betalar istället en månadsavgift som är till för att 
täcka de gemensamma kostnaderna i fastigheten.  
Du får inbetalningskort skickade till dig med post, för ett 
kvartal i taget. Avgiften ska vara inbetald senast sista vardagen 
i månaden. Du kan även välja att betala via autogiro. 
Om månadsavgiften betalas för sent får du en påminnelse.  
Vi anlitar bostadsinkasso om månadsavgiften trots detta inte 
betalas, eller om förseningar sker vid upprepade tillfällen.  
 
Elavgift  
Elavgiften debiteras på månadsavgiften för din bostad och 
betalas månadsvis. Avläsning och justering av 
preliminäravgiften sker en gång per år och då får du en 
förbrukningsrapport.  



 

Styrelsen 

Styrelsen sammanträder ca tio 
gånger per år, och vår uppgift är 
att tillgodose medlemmarnas, 
dvs. dina intressen.  

Vi ska se till att föreningen sköts 
enligt de lagar och regler som 
finns. Vi planerar underhåll och 
håller koll på ekonomin, och vi 
ser till att den dagliga skötseln 
fungerar som den ska. Vi ska 
också arbeta aktivt för att vi 
medlemmar ska trivas i 
föreningen. 

E-post: 
styrelsen@brfhagaborg.se 

Styrelsens ledamöter väljs 
vanligen på två år i taget och 
väljs varje år på stämman, som 
vi brukar ha i maj.  

 
 
Har du en nominering till 
styrelsen, eller är du själv 
intresserad av att vara med?  
Kontakta valberedningen,  
Eva Andersson tel: 054-18 75 71  
 

Ledamöter: 

Ordförande: 
Inger Linderoth 
 
Sekreterare: 
Björn Hallin 
 
Vice ordförande: 
Kurt Byström 
 
Vice sekreterare: 
Eva Eriksson 
 
Studieorganisatör: 
Eva Johansson 
 
Ledamot: 
Peter Grahn 
 
Ledamot: 
Ulla Björn 
 
Ledamot:  
Gunnar Aurén 
 
Ledamot, HSB: 
Tore Olsson 
 



 

Vicevärd 

Expedition: Tolvmansgatan 5, 654 60 Karlstad  
Besökstid: Första måndagen i månaden kl.19:00-20:00  
Telefon: 054-18 49 71   
E-post: vicevard@brfhagaborg.se  

Telefontid: tis. och tors. kl.15:00-17:00 

Lämna meddelande vid ej svar så blir ni uppringda snarast möjligt. 
Vänligen respektera vicevärdens telefon- och besökstider.  
Kontakt via privatnummer, eller bostad är inte önskvärt! 

Felanmälan och akuta ärenden: 
HSB service: 054-19 84 10 

Vid expeditionen finns även en brevlåda om du vill lämna skriftligt 
meddelande till vicevärden eller styrelsen. 

Vicevärden kontaktas i de flesta frågor som rör ditt boende, 
det kan t.ex. gälla:  

�Köp och försäljning �Större reparationer och byggnation 
�Inglasning �Markiser �Garage och parkering �Tillfälligt 

parkeringstillstånd �Gemensamma lokaler �Låstaggar 

 



 

Aktiviteter 

Vi har olika trivsel- och friskvårdsaktiviteter på området under 
året. Återkommande aktiviteter är att vi varje år anordnar en 
bussresa till ett trevligt resmål. I augusti/september anordnar vi 
en tipspromenad med tillhörande grillning i vårt närområde. 
Luciakaffe är en annan årligen återkommande aktivitet som 
brukar vara välbesökt. Vi har även en meditationsgrupp, en 
vävgrupp samt en boulebana på området som ni gärna får 
nyttja. Bouleklot finns att låna i tvättstuga nr 21.  
 
Gemensamma lokaler 
Utöver byggnader för tvättstugor och cykelförråd finns ett 
övernattningsrum och bastu (Tolvmansgatan 27), vävstuga och 
snickarbod (Tolvmansgatan 21), samt vicevärdskontor med 
sammanträdesrum (Tolvmansgatan 5). 
Övernattningsrum (200 kr/dygn), och bastu kan bokas via 
nätet eller med din tagg/nyckelbricka i samma system som 
tvättstugebokningen vid Tolvmansgatan 27. Om du vill nyttja 
sammanträdesrum, vävstuga eller snickarbod, kontakta 
vicevärden. Lokalerna ska vara städade när du lämnar, och 
glöm inte att släcka ljuset! 

Trädgårdsgruppen 
Vi har en engagerad trädgårdsgrupp bestående av medlemmar 
i föreningen som hjälps åt att hålla våra rabatter rensade och 
lite extra snygga. Vi ser gärna att fler kommer med i gruppen. 
Man gör vad man hinner och orkar, så alla som vill kan vara 
med efter egen tid, lust och förmåga. 
Intresserad? Kontakta Eva, 18 75 71, eller Rigmor, 18 84 92 
 



 

Bra att veta 

Parkering 
Kontakta vicevärden om du önskar hyra parkering eller garage. 
För närvarande är det fullt, men du kan sätta upp dig på en kö-
lista. Det är tillåtet att köra in på bostadsrättsföreningens 
område för av- och pålastning, men observera att fordon får 
vara uppställda max 15 minuter inom området. 

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h 

Behöver du parkera inom området, t.ex. vid flytt, kontakta 
vicevärden för ett särskilt parkeringstillstånd. Detta gäller även 
för de firmabilar, byggfirmor etc. som utför arbete på området. 
Den som har anlitat en firma som behöver parkera på området 
ansvarar för att införskaffa ett parkeringstillstånd.  
Utan tillstånd riskerar fordonet parkeringsböter. 
Besökare hänvisas till den avgiftsbelagda parkeringen. 
Föreningen har avtal med Europark 054-21 27 80.  
 
Tvättstuga  
Vi har tre tvättstugor på området, Tolvmansgatan 5, 21 och 27. 
Bokas via nätet eller med din tagg (nyckelbricka) som hör till 
husets entré. Bokningstavlor och anvisningar för boknings-
systemet finns vid respektive tvättstuga. Tvättstugan är 
bokningsbar upp till 40 dagar framåt. Det går inte att boka en 
ny tvättid innan den aktuella är påbörjad. Avboka den tvättid 
du inte ämnar använda. Efter tvätt städar du maskiner och golv 
i tvättstugan så att det är snyggt för den som kommer efter dig. 
Tvättstugorna är endast till för boende på Brf. Hagaborg. Det 
är förbjudet att tvätta åt andra! Den som missbrukar 
tvättstugorna kan bli avstängd från användning. 
 



 

Bra att veta 

Securitas - Låsöppning och störningsjour 
Brf Hagaborg har avtal med Securitas angående störningsjour 
och låsöppning.  

Om ni har tappat era nycklar eller låst er ute så kan de hjälpa 
er att låsa upp dörren med huvudnyckel. En låsöppning 
bekostas av bostadsrättsinnehavaren och faktureras på plats 
mot uppvisande av giltig legitimation. 

Man stör som regel inte grannarna mellan kl.22:00-07:00 
vardagar, respektive kl.23:00-08:00 helger. Om du förmodar 
att din planerade fest kan störa framåt natten, förvarna då dina 
grannar så att de är beredda. Likaså vid renoveringsarbeten 
och liknande.  

Blir du själv störd? Prova att prata med dina grannar i första 
hand. Om inte detta hjälper behöver du meddela styrelsen med 
en skrivelse. I akuta fall ring Securitas störningsjour. 
Kostnaden för utryckningen debiteras den som stört.  

Securitas utryckningstjänst har tel. 010-470 57 32.  

Taggar till husentrén 
Om du har tappat bort din tagg (nyckelbricka) till 
entrén/porten skall det anmälas till vicevärden omedelbart så 
att den kan spärras. Uppge bara vilken färg den har. Hittas den 
igen kan den åter aktiveras utan kostnad.  
Behöver du beställa extra taggar, kontakta vicevärden. 
Avgiften för beställda extra-taggar kommer på nästa 
månadsavgift för bostaden.  
 



 

Porttelefon 
Vid entrén sitter en porttelefon. Det är på den dina besökare 
ringer upp dig för att bli insläppta och det är även 
porttelefonen som du använder för att låsa upp entréporten. 
Håll taggen (nyckelbrickan) framför nyckelhållssymbolen i 
knappsatsen, grönt sken indikerar att porten är upplåst. 
 
Besökande söker upp ditt namn i displayen och ringer upp ditt 
förprogrammerade telefonnummer. Kan kopplas till både 
mobil och fast telefon. Kan kopplas till fler telefonnummer i 
samma hushåll. 
 
För att undvika s.k. busringning är sökfunktionen för namn i 
displayen avstängd från 22:00 till 06:00. Då får besökande 
själv knappa in telefonnumret till dig via porttelefonen. Taggen 
fungerar dygnet runt. Vid ev. strömavbrott går batteri back-up 
in och håller systemet igång. 
 
Porttelefonens nummer är 054-202 13 45, ett tips är att lägga 
in detta nummer i din telefons kontaktlista så att du enkelt kan 
avgöra att det är porttelefonen som ringer dig, dvs. en besökare 
som vill in. 
Svara vid uppringning av porttelefon: 
▪ Besvara samtal vid ringsignal (054-202 13 45 visas i din 

nummerpresentatör) 
▪ Tala med besökaren 
▪ Acceptera tillträde: Tryck 5 (eller *) och avsluta samtal 
▪ Neka tillträde: Tryck # och avsluta samtal 

Fullständig manual finns att ladda hem på vår hemsida, eller hos vicevärden 
 

Bra att veta 



 

Sopor och återvinning 
Vi källsorterar vårt hushållsavfall. Det finns behållare för 
kartong, tidningar, plast, glas och metall på området. Dessa är 
placerade vid garagebyggnadens östra gavel.  

Batterier, lysrör och glödlampor samlas i behållare som finns i 
anslutning till tvättstugan. På bottenvåningen i varje trapphus 
finns två luckor avsedda för sopor:  

I den gröna luckan slängs bruna papperspåsar med matavfall.   
I den röda luckan slängs brännbart hushållsavfall som inte kan 
källsorteras.  

Allt annat skräp (ex. möbler, porslin, elektronik) ansvarar var 
och en själv för att köra bort till återvinningscentralen! 

Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive 
husförråd vid entrén.  
 
Fågelmatning  
Det är inte tillåtet att mata fåglar inom området, på uteplatser 
och balkonger! Det ökade fågelantalet orsakar olägenheter 
genom oljud och förorening av husfasader och fönster. 
Matavfall, talgbollar och större mängd frö/gryn etc. drar även 
till sig andra oönskade gäster så som råttor, möss, sork och 
flugor.  
 
Grillning  
På altan och terrass tillåts gasol och el-grill, på balkong endast 
el-grill. Kolgrill får ej användas pga. brandrisk. 
 

Bra att veta 



 

Trapphusen 
Förråd vid husentrén är endast till för rollatorer och 
barnvagnar. Här förvarar vi även sopborste, snöskyffel, etc. 
som hör till huset, samt återvinningspåsar för matavfall. 

Dörrmattor, möbler, cyklar, barnvagnar eller dyl. får inte 
placeras eller förvaras i trapphusen p.g.a. utrymnings skäl, städ 
och brandrisk. 

Brandsläckare finns utplacerad på bottenvåningen i varje hus. 
 
Husdjur 
Håll tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret 
inte orsakar störningar, skadar eller förorenar lekplatser, 
trädgårdsytor eller utrymmen i huset. 
 
TV, Bredband och Telefoni  
Vi har Com Hem gruppavtal för TV. Analogt eller digitalt 
grundutbud ingår i avgiften. Du kan naturligtvis välja att 
teckna eget abonnemang för fler kanaler med Com Hem, eller 
välja en annan leverantör. Utöver Telias jack och det vanliga 
antennuttaget finns uttag från Bredbandsbolaget och Com Hem 
installerat i varje lägenhet.    
För mer information om abonnemang, utrustning och 
inkoppling kontaktar du själv den leverantör av TV, bredband 
och telefoni som du önskar.   
Kontakta HSB eller håll utkik på deras hemsida för 
rikstäckande HSB medlemsrabatter för abonnemang.  
 
 

Bra att veta 



 

Felanmälan  
HSB	Service	tar	emot	felanmälan	på	tel.	054-19	84	10	
Telefontid	vardagar	kl.	8-12	och	13-15.	Övrig	tid	
kopplas	samtalet	till	larmcentralen	som	kontaktar	
HSB	Jouren	vid	akuta	situationer. 
Vid fel på hissen, kontakta vicevärden. Vid akuta ärenden, om 
någon fastnat i hissen, kontakta Nordisk Hiss: 054-15 92 30    
 
Hemsidan  
Vi har en egen hemsida med mycket information gällande 
föreningen och löpande uppdatering av information till våra 
medlemmar.  
Fyll i din e-post på hemsidan så får du ett mail varje gång 
sidan uppdateras med nya inlägg. Kontrollera din 
mailleverantörs inställningar för skräppost om du har problem 
med att ta emot mail med information om nya inlägg. 

www.brfhagaborg.se 
Mobil-app – Vi finns även som app till mobil och surfplattor. 
Sök efter Boappa i App store eller Google play.  
Brf. Hagaborg, lösenord - brfh 
 
Stadgar & ”Pricklistan”  
Enligt våra stadgar ansvarar du själv för mycket av underhållet 
i din lägenhet. Eftersom stadgarna kan kännas lite tunga att 
läsa så har vi en broschyr (”Pricklistan”) som överskådligt och 
enkelt visar vem som ansvarar för vad i olika frågor. 
Pricklistan och stadgar finns att tillgå på vår hemsida och hos 
vicevärden.  
 

Bra att veta 



 

Reparation underhåll och 
ombyggnad 

Altan/staket  
Får endast uppföras efter styrelsens tillstånd och godkännande 
av ritning. Riktlinjer: Max 3 m från husvägg. Räcke/staket: 
Max 110 cm höjd, ca 50 % genomsiktligt och lodrät (vertikal) 
riktning. Tryckimpregnerat eller vitmålat. Utbyggnad av tak är 
inte tillåtet. 
OBS! Ovanstående är endast riktlinjer! Varje altanbygge ska föregås med en 
detaljerad ritning, inlämnad till styrelsen för enskild bedömning och beslut på 
nästkommande möte.    
 
Inglasning balkong/altan 
För att glasa in sin balkong, altan eller terrass krävs både 
styrelsens tillstånd och bygglov från kommunen. 
Bostadsinnehavaren debiteras avgift för bygganmälan, 
bygglov samt kvalitetssäkring.  
 
Terrass – Takvåning 
Vid om-/tillbyggnad av tak krävs både styrelsens tillstånd och 
bygglov från kommunen. Vid inglasning eller utbyggnad av 
räcke gäller samma regler som vid altanbygge och inglasning. 
Vid behov av skylift ska styrelsen informeras. Vid behov av skylift ska styrelsen informeras.    
 
Markiser, solskydd och vindskydd 
Får sättas upp för varje lägenhet efter styrelsens godkännande. 
Färgskala markiser: Vinröd. Solskydd (”rullgardin” utanpå 
fönster): Vit eller ljusgrå. Nya markiser och solskydd ska ha 
ovanstående färgsättning. Gäller även när tyg byts ut. 
Vindskydd: Genomsiktligt material eller markistyg, 
ovanstående färgsättning gäller.  
 



 

Reparation underhåll och 
ombyggnad 

Ombyggnad/renovering av badrum 
Innan renovering av badrum behöver du kontakta vicevärden. För att 
garanti och försäkring ska gälla måste arbetet utföras av certifierad 
hantverkare. 
 
För samtliga ovanstående punkter gäller 
Kontakta alltid vicevärden eller styrelsen innan påbörjat arbete. 
 
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av hela 
altanen/staketet, samt skötsel av planteringar runt altan och lägenhet. 
 
Växtlighet får inte överstiga linjen i betongblocken mellan första och 
andra våningen. Dekorationer, skyltar och solcells-lampor etc. är inte 
önskvärt i rabatterna/gräset runt lägenheterna. 
 
Altan och staket/räcke riktas, rengörs och målas/oljas vid behov. 
Altaner och uteplatser ska hållas fria från skräp och hålla ett allmänt 
städat intryck. 
 
Markis ska underhållas och rengöras eller bytas ut vid behov. 
 
Styrelsen har rätt att kräva bostadsrättsinnehavaren om upprustning 
av staket, altan, markis etc. vid behov.  
 
Bostadsinnehavaren är skyldig att efter begäran från föreningen, helt 
eller delvis montera bort, och i förekommande fall återmontera 
inglasning, terrass, markis eller altan, om detta behövs för att 
föreningen skall kunna utföra underhåll eller ombyggnad av huset. 
Bostadsinnehavaren ansvarar för kostnaden för i detta sammanhang 
nödvändiga åtgärder. Det samma gäller om det måste monteras ned 
till följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet över vilket 
föreningen inte råder.  
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Tolvmansgatan 5 
654 60 Karlstad 

www.brfhagaborg.se 


