Gemensam El i brf. Carlsro
Föreningen har sedan november 2017 så
kallad gemensam el. Det innebär att
medlemmarna inte ska teckna egna abonnemang.
Detta sköts gemensamt av föreningen.
Elförbrukningen debiteras sedan tillsammans
med månadsavgiften.
Eftersom föreningen skickar ut avierna
kvartalsvis så kommer debiteringen av
förbrukningen med fyra månaders fördröjning, se
tabellen till höger.
För medlemmen innebär detta en stor
ekonomisk fördel. Man betalar nu enbart för
elförbrukningen men ingen abonnemangskostnad. Elkostnaden är därför ca 2000 kr år lägre
än för ett individuellt abonnemang.
Vid ägarbyte kommer elkostnaden att
debiteras säljaren fram till tillträdesdagen, med
fyra månaders fördröjning. Därefter övergår
elkostnaden till köparen.
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100 Mbit / s (upp och ner) och månadskostnad för fast IP-telefoni ingår i avgiften till föreningen.
1 000 Mbit / s går att få mot en månadskostnad på 199 kr / mån (aug -21).

899 kr.

SOP- OCH AVFALLSHANTERING
Brf. Carlsro erbjuder goda möjligheter för sopsortering med sopkärl för olika slags
avfall. Dessa finns i huvudsak vid parkeringsplatsen, men några kärl finns i garaget.
Grundprincipen är att det bara är om soporna går in genom inkastet på kärlet som
man får kasta dem, alternativet är att själv transportera soporna till en
återvinningscentral.
Vid parkeringsplatsen finns sopkärl (UVS) för:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat- och köksavfall. De bruna påsarna för detta finns i ett skåp vid sopkärlen. De finns också i
cykelrummen. OBS! Använd endast dessa påsar - absolut inte plastpåsar!
Tidningar och trycksaker. Här slänger man tidningar, andra trycksaker och även pocketböcker.
OBS! Böcker med hårda pärmar ska slängas i kärlet för restavfall, papperskassar i kärlet för
pappersförpackningar och plastpåsar i plastförpackningar.
Pappersförpackningar. Här slänger man kartonger och förpackningsmaterial, och även mjölk- och
yoghurtförpackningar som innehåller papper.
Plastförpackningar. Här slänger man förpackningsmaterial och behållare av plast. Dock ej CD- och
DVD fodral.
Metallförpackningar. Här slänger man konserv- och ölburkar och aluminium-folie och -formar.
Klart glas. Här slänger man burkar och flaskor av klart glas. OBS! Dricks- och fönsterglas och
ugnsformar slängs i restavfall.
Färgat glas. Här slänger man burkar och flaskor av färgat glas.
Restavfall (brännbart). Normalt hushållsavfall som får plats i inkastet till kärlet (en normal
plastkasse), saker som inte går att återvinna. Böcker med hårda pärmar, kläder, dricksglas, porslin,
keramik, bestick, verktyg, trä- och metallföremål. OBS! Ingen elektronik, kemikalier, färgburkar,
bildäck eller större saker.

Det är viktigt att sortera ut det återvinningsbara avfallet. Avgiften för restavfallet är föreningens
största del av avfallshanteringen eftersom vi faktiskt får betalt för det mesta sorterade avfallet.
I garaget (öppnas med samma nyckel som ytter- och källardörrarna) finns sopkärl för:
•
•
•
•

Glödlampor, lysrörslampor och LED-lampor.
Lysrör.
Småelektronik. Allt som drivs med batteri eller sladd, inklusive sladdar. Leksaker, telefoner
kaffebryggare, elektriska rakhyvlar och tangentbord. OBS! Inga stora apparater eller TV-apparater.
Komposterbart material finns det en plats för vid garaget. Här slänger man krukväxter (krukan
slängs som restavfall), balkongväxter, blommor, kvistar och julgranen (utan glitter och
dekorationer).

Övrigt:
Batterier. Småbatterier lämnas i affärer som säljer batterier och bilbatterier ska lämnas till återvinningscentral
eller säljstället.
Större metallföremål ska slängas på en återvinningscentral, eller i den grovsopscontainer som normalt
beställs vid två tillfällen står uppställd vid garaget. Här slänger man större saker som inte får plats i de vanliga
sopkärlen, t.ex. möbler och cyklar. OBS! Inte kemikalier, lösningsmedel, färg, elektronik och bildäck.
Vitvaror måste man själv se till att de forslas bort till en återvinningscentral, antingen själv eller låta dem
som levererar ta med sig de gamla vitvarorna. Kemikalier, färgburkar, bildäck och större saker ska lämnas
till en återvinningscentral. Ett tips är att återvinningscentralen på Gastelyckan har bättre öppettider än den på
Gunnesbo.
Tänk också på att hjälporganisationer som Erikshjälpen, Röda Korset och Pingstkyrkan ofta hämtar hela och
rena möbler om man kontaktar dem. Mindre prylar kan också lämnas in till vårt eget Återbruket i källaren
på hus 7.

2021-05-20

Angående renovering av lägenheten
Det är ganska vanligt att man vill renovera sin nyköpta lägenhet. Det finns en del
att tänka på innan man sätter igång. Mycket av inredningen och ytskikt i
lägenheten ligger på innehavarna att underhålla. Vissa förändringar behöver
anmälas till styrelsen och andra behöver styrelsens tillstånd. Andra saker som t.ex.
inglasning av balkong kräver dessutom bygglov från kommunen. Tänk på dina
grannar när du renoverar. Borrande och hamrande hörs ganska mycket hos
grannarna. Informera gärna dina grannar om du ska göra en mer tidskrävande
renovering med mycket oljud. Ur Carlsros ordningsregler, punkt 14
Lägenhetsunderhåll och renovering:
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp
eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex
om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum.
Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i
lägenheten. För att dina grannar inte ska störas mer än nödvändigt av renoveringar får de
endast utföras vardagar klockan 7–19 och helger klockan 9–18.
Det är inte tillåtet att ansluta köksfläktar till husets ventilation då ventilationssystemet inte är
anpassat för dessa, istället rekommenderas s.k. kolfilterfläktar. Tänk på att du behöver
styrelsens tillstånd om du vill göra förändringar som påverkar ventilationen.

Man kan hitta en del information om vad som gäller i stadgarna (§36-41). Här
finns en gränsdragning av ansvaret för underhållet. Bl.a. annat:
§41
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i bärande konstruktion;
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, ventilation;
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte
åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Om du är tveksam, så bör du anmäla alla förändringar till föreningen. Antingen
skriftligen genom att lämna en kort beskrivning i föreningens fastighetsbox i
entrén till 3A eller via email till brf.carlsro@gmail.com
Ett sista tips: Originalinstallationen av el innehåller den gamla färgkodningen,
d.v.s. RÖD = Jord, SVART = fas och VIT = nolla (eventuellt tvärt om).

Gymregler för Brf Carlsro i Lund uppdaterade 2020-11-20
Skriv under och lämna blanketten i expens brevinkast (hus3 ). Den 1 dec kommer koden att ersättas
och enbart de betalande medlemmarna som skrivit under blanketten kommer få den nya koden
utskickad via e-post/ postbox.
De nya reglerna:
Ungdomar 13-18 år får endast vara ensamma i gymmet om målsman har skrivit under regler
för gym.

Barn under 13 år får endast vara i gymmet tillsammans med målsman.

All träning i gymmet sker på egen risk.

Träning får inte ske om du känner dig sjuk

Jag intygar härmed att jag har tagit del av reglerna och kommer följa dem

Namn Lägenhetsinnehavare _____________________________________ Lgh nr ________(3 siffror)
E-post_______________________________________________________

Jag ger min tillåtelse att följande barn mellan13-18 år får använda gymmet själv på mitt ansvar.

Namn _______________________________________________Ålder_________________
Namn_____________________________________________ _ Ålder__________________
Namn_____________________________________________ _Ålder___________________

Underteckning av Lägenhetsinnehavare och målsman ____________________________
Namnförtydligande _______________________________________________________
(Om målsman är annan än lägenhetsinnehavaren så ska båda underteckna)

Uthyrning av garageplats i Brf. Carlsro
enligt nedan upprättat avtal mellan parterna angående:
(var god texta tydligt inför kommande digital arkivering)

garageplats nr. ____
Uthyrare:

inhyrare:

personnummer (10 siffror)

personnummer (10 siffror)

_____________________

_____________________

för- och efternamn:

för- och efternamn:

_____________________

_____________________

gatuadress:

gatuadress:

_____________________

_____________________

postnummer och ort:

postnummer och ort:

_____________________

_____________________

telefon eller mobilnummer:

telefon eller mobilnummer:

_____________________

_____________________

epost:

epost:

_____________________

_____________________

Uthyrningen omfattar en parkeringsplats för bil och gäller tillsvidare eller för specificerad tid (se nedan)
och med en ömsesidig uppsägningstid på en månad, där inhyraren åtar sig att följa de regler som finns
avseende garaget; t. ex. att vänta utanför garageporten vid utkörning tills dörren gått ned helt och den
röda varningslampan släckts, samt att inte använda parkeringsplatsen som upplag på något sätt och
att anmäla förlust av elektronisk portöppnare och/eller inbrott till respektive föreningens styrelse och
polismyndigheten. Avtalet parterna emellan är personligt och innebär att parkeringsplatsen INTE får
hyras ut eller vidarebefordras på annat sätt till tredje part.
Avtalet upphör automatiskt om uthyraren flyttar och inhyraren ska då varslas inom en månad och se
till att garageplatsen är städad och klar för nästa ägare. Överenskommen månatlig avgift__________
kronor betalas i förskott senast den sista i föregående månad och ska då finnas uthyraren tillhanda på
aviserat konto eller kontant.
Om uthyrningen avser annan tid påbörjas den fr.o.m. ______________ och pågår t.o.m.
______________. Detta avtal ska i original arkiveras hos Brf. Carlsro (expeditionen) och var sin kopia
tilldelas in- respektive uthyrare.
Lund den

_____________________

_____________________

_____________________

uthyrarens underskrift:

inhyrarens underskrift:

