
 
 

Mail till styrelsen  brfhorisonten2@gmail.com     

Vi på Smörgatan 102  
- Här vill jag bo 

 

 

Välkommen som boende i Brf Horisonten 
Kallebäck, Örgryte nr 2 

 

Här finner ni en sammanställning av information gällande boendet. 

 

Är det någon information ni saknar så kontakta gärna föreningens 
styrelse – antingen genom föreningens brevlåda i entrén.  

Eller via email:  brfhorisonten2@gmail.com 

 

Ur innehållet: 

 Att bo i bostadsrätt 
 Föreningens ordningsregler 
 Motionsrummets regler 
 Information om brandskydd 
 Vart vänder jag mig med ev. frågor 
 Sophantering – allt välsorterat 
 Information om TV, bredband och telefoni 
 Vad gäller för balkongen 
 Hyra av bilparkering 
 Tips om lägenhetens utrustning 
 Föreningens stadgar 

 

Välkomna! 



Brf Horisonten Kallebäck, Örgryte nr 2 
 

 
Att bo i bostadsrätt 
 
 
En bostadsrättsförening är en Ekonomisk förening där alla som äger en lägenhet är 
medlem och samtidigt delägare av föreningens totala tillgångar, fastigheter m.m. och 
delansvarig för alla kostnader som uppstår. 
Medlemmarna delar solidariskt på föreningens driftkostnad och varje 
bostadsrättshavare ansvarar för drift och underhåll av sin lägenhet. 
 
Bostadsrättsförening 
 
En bostadsrättsförening är en speciell typ aven ekonomisk förening som har till 
ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. 
En vanlig missuppfattning är att man äger lägenheten när man har köpt den men det 
är ett missförstånd. Man äger rätten att bo i lägenheten. I ägandet av bostadsrätten 
ingår vissa förpliktelser bland annat att underhålla lägenheten på egen bekostnad. 
 
Medlemmarna styr i föreningen demokratisk genom föreningsstämma även kallad 
årsmöte. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
Föreningsstämman måste anta stadgar, utse styrelse och revisor. Stämma skall 
hållas minst en gång per år, före juni månads utgång. 
 
Föreningen ansvarar normalt endast för underhållet av föreningens hus och mark. 
Det inre underhållet av lägenheter och den mark som upplåtits tillsammans med 
lägenheten, ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Detta är en stor skillnad jämfört 
med ett hyresförhållande, där hyresvärden även ansvarar för det inre underhållet. 
 
Att vara medlem 
 
Föreningen och dess medlemmar är ställd undervissa regler som regeringen har 
bestämt "Bostadsrättslagen" samt "Lagen om Ekonomisk förening" och de "Stadgar" 
som medlemmarna har bestämt och fastställts av föreningsstämman. Stadgarna 
reglerar verksamheten mer i detalj. 
Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer 
föreningens ordningsregler och stadgar. 
 
OBS. Ordningsreglerna gäller även för alla som besöker lägenheten. 
 
Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten 
betecknas som förverkad och Du kan tvingas att flytta från lägenheten. Det är viktigt 
att Du sätter Dig in i vad som gäller. 
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Rättigheter och skyldigheter 
 
Medlemmen ansvarar för lägenheten - föreningen för resten 
 
Du ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark om 
sådan ingår i bostadsrätten, typ uteplats eller altan. Föreningen ansvarar dock för 
stamledningar för avlopp, värme, elektricitet, vatten och kabel-TV som föreningen 
installerat i din lägenhet. Föreningen ansvarar också för underhåll av huset och dess 
allmänna utrymmen. Man kan säga att föreningens ansvar normalt slutar vid dörren. 
 
Underhållsskyldigheten och kravet på gott skick 
 
Din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare består av att du dels ska göra 
de reparationer som behövs och dels stå för kostnaderna för dessa reparationer. 
Dessutom ska du på egen bekostnad se till att lägenheten målas, tapetseras och 
repareras sa att lägenheten hålls i ett gott skick. Du ska åtgärda de skador som 
uppstår i lägenheten, oavsett om skadorna uppkommit genom ditt eget vållande eller 
på annat sätt t.ex. genom en olyckshändelse eller genom vållande av någon 
utomstående. 
 
Inre reparationer och förbättringar 
 
Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på 
sådant som finns inuti lägenheten. Det gäller exempelvis kylskåp, spis och andra 
vitvaror, golv, väggar och tak, fönster och dörrar. 
Här gäller helt andra regler än om man hyr en lägenhet. 
 
Inga stora förändringar 
 
Du får dock inte göra stora förändringar i lägenheten, t ex ombyggnation, utan 
tillstånd från styrelsen. Det är inte heller tillåtet att på eget bevåg riva eller flytta 
väggar eller göra andra mera ingripande förändringar utan tillstånd. Även förändring 
av balkong och byggande av uteplats krävs särskilt tillstånd för. 
 
Vatten- och brandskada 
 
Vad som händer inuti lägenheten ansvarar du som bostadsrättshavare för, såvida 
inte felet eller skadan beror på något som föreningen ansvarar för. Som 
bostadsrättshavare kan du dock bli ansvarig för reparationer på grund aven brand- 
eller vattenskada om skadan uppkommit genom ditt vållande eller av någon som hör 
till ditt hushåll eller är inneboende hos dig. Även om entreprenörer eller någon annan 
som arbetar för din räkning orsakar skadan. När det gäller brandskador blir du 
ansvarig endast om du brustit i den tillsyn som du borde ha iakttagit. 
 
Hemförsäkring 
 
En hemförsäkring skall du alltid ha

 

 för att skydda dig mot skador, inbrott eller annan 
katastrof, ditt försäkringsbolag hjälper dig. 
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Bostadsrättsförsäkring 
 
Du bör också komplettera din hemförsäkring med en särskild 
"Bostadsrättsförsäkring", även kallat bostadsrättstillägg, för att täcka eventuella 
skador på fastigheten som du kan bli skyldig att ersätta föreningen för. Det är inte 
många kronor extra på din hemförsäkring men kan vara avgörande för din ekonomi 
vid en eventuell olycka. Tala med ditt försäkringsbolag. 
 
Sundhet, ordning och skick 
 
När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som i lagen kallas sundhet, 
ordning och skick inom fastigheten. 
 
Störande ljud 
 
En boende som vid upprepade tillfällen stör sina grannar kan bli vräkt från sin 
bostadsrätt enligt bestämmelsen om störande ljud. Det kan t.ex. gälla ljud från radio, 
stereo och TV-apparater, oväsen i lägenheten och trappuppgång, onormalt 
musicerande mm. 
 
Ohyra 
 
Du ansvarar för att inte ohyra kommer in i lägenheten. Med ohyra menas bland annat 
vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar, mjölbaggar, råttor, ormar som 
kan sprida olägenhet i fastigheten. 
 
Att rusta upp sin lägenhet 
 
Tänker du att rusta upp din lägenhet bör du först ta reda på vad du måste ha tillstånd 
från Styrelsen för och vad du får göra utan tillstånd. 



ORDNINGSREGLER 
 
för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 
        
 
 
Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 
 
Ansvar för ordningen   
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och 
verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår 
också ordningsfrågorna.  
 
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och 
utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i 
bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte 
bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot 
föreningen och övriga medlemmar!  
 
För vem gäller reglerna 
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även 
familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför 
arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands -
hyresgäster. 
 
Vad händer om ordningsreglerna inte följs 
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall 
få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga 
medlemmar kan inte leda till uppsägning.  
Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter 
och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det 
blir fråga om uppsägning. 
 
Har Du frågor 
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att 
kontakta styrelsen. 
 
Mailadress till styrelsen är brfhorisonten2@gmail.com 
 
Telefonnummer till fastighetsskötare, förvaltare finns anslagna i trapphusen.  



1. Om allmän aktsamhet 
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för 
underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.  
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen 
eller tekniske förvaltaren/fastighetsskötaren enligt anslag i porten.  
 
 
2. Om säkerhet  
a) Entrédörr ska ej lämnas uppställd varken nattetid eller dagtid (undantagvis vid 
in/utflytt. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
 
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar 
via porttelefonen.  
 
c) Lämna inte källardörrar olåsta. 
 
d) Var försiktig med eld. Ingen öppen låga i trapphus eller på balkonger. 
 
e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas 
av styrelsen. 
 
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. 
 
g) Trapphus får ej användas som förvaringsutrymme. Endast handikappredskap för 
dagligt bruk får vara uppställda där. Ingenting annat. Trapphuset är din 
utrymningsväg och Räddningstjänstens insatsväg. Tänk på räddningspersonal och 
städpersonal. 
 
 
3. Om gemensamma kostnader 
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var 
också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när 
vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla 
bostadsrättshavare gemensamt. 
 
 
4. Balkonger, altaner 
Balkonger/uteplatser får inte användas för; 
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. 
b) skakning/piskning av mattor. 
c) grillning med öppen eld. El-grill är däremot ok. 
d) ingen snöskottning på balkonger som kastas nedåt 
e) fimpar o dylikt får inte slängas ut från balkongen 
 
Placera blomlådor innanför balkongräcket, annars finns risk för personskador på folk 
nedanför! 
 
Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in 
vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 



 
Tänk på att inte använda överflöd med vatten på balkongen då detta rinner ner till 
grannen nedanför. 
 
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. 
 
 
5. Akuta problem 
Uppstår skada underrätta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen. 
 
Vid akut skada som sker kvällar och helger (som ej kan vänta) kontakta Låsinväst på 
tel 031 – 80 24 24 vid vattenskada och 112 för anskaffande av annan lämplig 
räddningspersonal. 
 
Blir du utelåst kontaktar du Securitas på tel 010 – 470 10 00 som kan hjälpa dig. 
Detta kostar 550 kr och betalas kontant på plats till Securitas utsände. 
 
 
6. Ohyra 
 Upptäcker du ohyra skall detta anmälas snarast till fastighetsskötaren eller någon i 
styrelsen. 
 
 
7. Matning av fåglar 
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar 
att locka till sig råttor eller andra skadedjur. 
 
 
8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer 
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet på gården och inte ställas utanför 
porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén.  
 
Föreningen hyr ut 3 st parkeringsplatser i garaget för MC samt mopeder. 
 
 
9. Gården 
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens 
slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.   
b) Marschaller får inte placeras vid entrén och naturligtvis inte inomhus. 
c) Parkering på gårdarna är förbjudet. Endast i och ur lastning eller i och ur stigning 
är tillåtet. Fordon får ej framföras fortare än 10 km/tim inne på våra gårdar. 
Parkeringsvakt går ronder. 
d) Ingen rökning direkt utanför entrén. Rökning sker borta vid dörren till cykelrummet. 
Där finns även askkopp i toppen på soptunnan.  
 
 
10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 
a) Hushållssopor ska sorteras och paketeras väl och läggs i respektive kärl, enligt 
anvisningar, i sophus. Sopor skall läggas i kärlen, ej ställas bredvid. Vänligen 



respektera indelningsordningen av hänsyn till miljön samt vår gemensamma 
ekonomi. 
b) Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; 
föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte 
lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. 
c) Enligt lag ska elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i 
grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste 
Återvinningscentral (exempelvis Sävenäs eller Högsbo). Gäller även möbler och 
vitvaror.  
 
 
11. Källare  
I källarförråd får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna 
ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig 
egendom i förråd.   
 
 
12. Parabolantenn 
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan 
utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. 
 
 
13.  Husdjur 
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten 
och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets 
spillning. 
 
 
14. Störningar 
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende 
är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte 
rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd 
från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma 
utrymmen som t ex i trapphus och hiss. 
 
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på 
kvällen till kl 7 på morgonen. Har Du planerat fest så informera gärna grannarna i god 
tid innan om Du tror att Du stör. 
 
Störande hantverksarbete ska undvikas före 8.00 och efter 20.00. 
 
 
15. Andrahandsuthyrning  
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara 
skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra 
lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från 
besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom 
ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. 
 



 
16. Lägenhetsunderhåll  
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i 
lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten 
räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas 
och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till 
att det repareras.  
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. 
Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som 
drabbas. 
En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme.  
 
 
17. Förändringar i lägenheten   
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. Ibland kan det 
också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid 
styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende 
när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras 
under dagtid.   
 
 
18. Om Du tänker flytta  
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar 
Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga 
rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en 
ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till 
styrelsen.  
Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet! 
 
 
Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. 
 
Dessa ordningsregler har beslutats av årsstämman den 27/5 2010. 
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Vi på Smörgatan 102  
- Här vill jag bo 

 

Välkommen till vårt motionsrum! 
 

Några regler: 

 Öppet för oss boende på Smörgatan 102 

 Inga ytterskor i detta rum 

 Ta med egen handduk  

 Vi vårdar utrustningen och gör rent efter oss 

o Rengöringsutrustning finns 

 För inställning av maskinerna – se gällande manual 

 Användning av redskapen sker på egen risk! 

 Stäng av maskinerna, TV och släck ljuset efter 
avslutad träning 

 Kontakta styrelsen om något inte fungerar, eller 
med förbättringsförslag 

 

Välkommen åter! 

 



Brandvarnare – ett måste!
Röktesta din brandvarnare regelbundet genom 
att exempelvis hålla en utblåst tändsticka under 
brandvarnaren. Byt batteri en gång om året, till 
exempel 1 advent.

Kom ihåg att släcka levande ljus
Släck levande ljus innan du lämnar rummet. Gå 
gärna en kontrollrunda innan läggdags eller innan 
du ska gå hemifrån. En bra regel är att den som 
tänt ett ljus också ansvarar för att det släcks. 

Rökning – var och hur? 
Tänk på att en cigarettglöd lätt kan antända 
sängkläder, kläder och möbler. Var försiktig! 

Stäng av elektriska apparater
Elektriska apparater som torktumlare och disk-
maskiner kan överhettas och fatta eld. Stäng av 
dem innan du går och lägger dig eller går hemifrån.  
Placera teven luftigt och undvik att placera dukar, 
levande ljus och annat ovanpå teven.

Brand i kastrull – locket på!
En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig 
uppåt i en igenfettad spisfläkt och vidare i husets 
fläktsystem. Tänk på att aldrig släcka branden med 
vatten. Kväv istället elden genom att lägga på ett 
lock. Glöm inte heller att rengöra spisfläkten med 
jämna mellanrum.

Investera i en handbrandsläckare
För bostäder rekommenderar räddningstjänsten 
pulversläckare på minst sex kilo. 

Förebygg anlagda bränder
Håll trapphuset rent: Trapphuset är din väg ut 
och räddningstjänstens väg in. Du får inte förvara 
brännbart material i trappuppgången. Barnvagnar, 
möbler eller liknande som placerats i trapphuset kan 
både antändas och försvåra en utrymning. 

Håll vind och källare rena: Håll dörrar till vind 
och källare låsta för att förhindra att obehöriga tar 
sig in i fastigheten. Se till att vinds- och källargångar 
är fria från brännbart material. Du får inte förvara 
brandfarlig vara (som lösningsmedel, bensin eller 
gasol) i källare, trapphus eller på vinden.

Stäng dörren – röken dödar
För att förhindra brandspridning i lägenheten 
måste dörren till rummet där det brinner stängas. 
Kryp under röken när du tar dig ut. För 
att begränsa rökspridning i trapphuset måste 
siste man som lämnar lägenheten stänga dörren. 
Använd inte hissen när det brinner. Larma 112 
och varna dina grannar.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
Brandrök är giftig, stanna kvar i lägenheten. En 
normallägenhet står emot en brand i cirka en 
timma. För att försvåra rökspridning, se till att din 
lägenhetsdörr har tätningslister. Vid en brand kan 
våta handdukar hjälpa till att täta brevinkastet.

Skydda dig   
 mot brand

Om det börjar brinna, ring 112
www.rsgbg.se
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Information till boende Brf Horisonten Kallebäck, Örgryte nr 2 

Styrelsen: 
Styrelsen består för verksamhetsåret 2012/2013 av: 
Hans Rosenström, Bengt-Åke Jonsson, Sara Ahlm, Sandra Sjölin, Carina 
Duvemar och  
Victor Ström 
 
Styrelsen kontaktas via föreningsbrevlådan i entrén eller e-post 
brfhorisonten2@gmail.com 
 
Ekonomisk- och avtalsförvaltare: 
Föreningens ekonomiska förvaltning samt avtalsförvaltning sköts av SBC, 
Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Kundtjänst når du på 0771 – 722 722. 
 
Teknisk förvaltning: 
Teknisk förvaltning sköts av EF Byggledning. Kontakt hanteras via styrelsen.  
 
Fastighetsskötsel: 
Fastighetsskötseln sköts av Aspliden Bygg- och Fastighetsservice. 
Vid felanmälan eller problem med fastigheten under vardagar 07.00-16.00 
kontaktar ni Leif Hansson på 0708 – 90 57 26 eller leif.aspliden@spray.se 
 
Journummer: 
Vid akut skada övriga tider; under kvällar, helger samt de tider vår 
fastighetsskötare inte arbetar, skall Låsinväst kontaktas på 031 – 80 24 24. 
 
Hiss: 
Hisservice och avhjälpande av fel sköts av Kone. Vid fel ringer ni 020 - 73 55 77. 
Numret finns även uppsatt i hissen. 
 
Brand: 
Vid brand, ring alltid 112. 
Brandsläckare finns på entréplan vid postboxarna samt nere i garaget. 
Håll våningsplanen fria från brännbart material. 
 
Securitas: 
Securitas fastighetsjour nås på 010 – 470 53 00. Gäller de fall då man får 
problem med nyckel. 
 
Nyhetsblad: 
Styrelsen skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsblad med information om 
vad som händer i föreningen och som påverkar vardagen. Nyhetsbladet delas ut 
i er postbox. 
 

mailto:brfhorisonten2@gmail.com�
mailto:leif.aspliden@spray.se�
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Vi på Smörgatan 102  
- Här vill jag bo 

 

Nyheter i soprummet! 
 

Vänligen läs igenom detta, då det gjorts förändringar i soprummet. 
 

• Läs noggrant på skyltarna vad som får läggas i resp. kärl 
• Platta ihop allt emballage för minskad volym 
• Inget får placeras på golvet – golvet ska vara rent 
• Det som det inte finns behållare för - det måste transporteras 

bort av oss själva. Det finns återvinningsstationer för detta 
• Hjälps vi åt att sortera rätt sparar vi gemensamt pengar för 

föreningen och oss själva 
 

Som en generell uppmaning så måste vi alla förbättra vår sortering enligt 
informationen vid de olika kärlen. Vi hade Renovas representant här som 
ansåg att vi inte behöver de tre gröna behållarna för restavfall som vi nu 
har till höger innanför dörren - tecken på dålig sortering! Och vi måste 
betala kilopris för allt i dessa behållare. Tanken är att på sikt ha färre 
gröna behållare för restavfall. 
 
Några nyheter: 
• I behållarna för matavfall får inte trädgårdsavfall läggas! 

Avfallet blir biogas genom rötning - och då får jord mm inte 
förekomma. 

• Tidningspapper minskas från tre till ett kärl - med tätare tömning 
• Ytterligare ett kärl för papp-kartong 
• Ytterligare ett kärl för wellpapp 
 
För avfall vid in- och utflyttning samt renovering av lägenhet hänvisas till 
kommunens återvinningscentraler. Detta gäller även allt annat som inte 
räknas som dagligt hushållsavfall och då inte kan sorteras i befintliga 
kärl. 
 



Matavfall 

Matavfall 

Matavfall 

Restavfall 

Restavfall 

Restavfall 

Plast 

Metall 

Färgat 
Glas 

Klar 
Glas 

Wellpapp 

Wellpapp 

Kartong 

Kartong 

Ny placering av kärl – mars 2015 

Tidningar 



Avfallsslag Behållare Veckodag Frekvens Från och 
med 
vecka

Glasförp ofärgat KÄ 190      
        

Torsdag varannan vecka 44

Glasförp ofärgat KÄ 370      
        

Torsdag varannan vecka 44

Hård- och 
mjukplastförp

KÄ 660      
        

Onsdag varje vecka 43

Kartong KÄ 660      
        

Onsdag varje vecka 43

Kartong KÄ 370      
        

Onsdag varje vecka 43

Metallförpackn. KÄ 190      
        

Onsdag var 4:e vecka 45

Tidningar KÄ 370      
        

Tisdag varje vecka 43

Wellpapp RS 500      
        

Torsdag varannan vecka 43

Hämtningsschema
Hämtningsadress: Smörgatan 102                                     

Gäller fr.o.m. 2015-10-19

I samband med "röda dagar" t.ex. vid jul, påsk och midsommar kan hämtningsschemat tillfälligt förändras. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Renovas kundservice e-post kundservice@renova.se eller tel 
031-61 85 30.

www.renova.se     info@renova.se     tel 031-61 80 00
Renova AB            Box 156                  401 22 Göteborg
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TV, bredband och telefoni 
 

Föreningen har, med start 1 oktober 2015, tecknat gruppavtal med Comhem för 
tjänsterna TV Tivo Mellan, Bredband 100/10 och Telefoni Bas.  
Detta ingår i månadsavgiften. 
För att beställa dessa tjänster (plus eventuella tilläggstjänster om så önskas) - 
kontakta Comhems kundtjänst på 0775-171720, och hänvisa till gruppavtalet 
gällande Smörgatan 102. 

 

Även radiokanalerna P1-P2-P3-P4 finns att tillgå i uttaget ”Radio”. 
Frekvenser MHz: P1 – 87.60, P2 – 88.30, P3 – 88.70, P4 – 89.80 

 

Till fastigheten finns även Gothnets stadsnät inkopplat. Genom detta kan valfria 
tjänster för TV, bredband och telefoni beställas. 

Detta görs genom iTux på telefon 031-610 490, alternativt via internet - 
www.goteborg.itux.se 

 

 



Brf Horisonten Kallebäck, Örgryte nr 2 

   

Balkongen 
 

Vi har förmånen att bo ett hus med modernt och snyggt utseende. Vi är måna om att 
bevara detta för ett högt boendevärde. 

För balkongen gäller speciella regler. Vad som får monteras och förändras regleras 
genom föreningens beslut genom styrelsen. 

• Inglasning av balkongen 
Föreningen har tagit fram bygglov och funnit leverantör för inglasning av 
balkongen för de lägenhetsinnehavare som önskar detta. Inköp och montage sker 
på respektive lägenhetsinnehavarens egen kostnad. 

o Leverantör av inglasning med tillhörande solskyddsalternativ är Alnova AB 
med säte i Göteborg. 
OBS – inga andra system än det som valts för vår fastighet får monteras. 
Inte heller andra former av solskydd (ex. gardiner av olika färg och form). 
 

• Belysning 
Föreningen har tagit fram riktlinjer för vilka armaturer som får sättas upp och hur 
dessa ska monteras. Mölnlycke El och Antenn utför detta till fast pris. 
Kontakta styrelsen om detta önskas. 
 

• Infravärme 
Detta får monteras. Vid fast montage ska behörig elektriker göra installationen. 
 

• Golvbeläggning 
Valfri lös golvbeläggning får läggas golvet. Tänk på att en inglasad balkong är att 
betrakta som fuktigt rum vid val av golv. 
Fast beläggning i form av klinkers eller liknande får inte monteras! 
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Uthyrning av garageplatser 
Garageplatser följer inte

Det finns tre köer; A-, B- samt MC-listan (MC-lista förs separat).  

 med lägenheten vid försäljning. Nya medlemmar i föreningen 
får ställa sig i kö till parkeringsplatser från dagen de tillträder. Styrelsen skall sträva efter 
att alla ska få en parkeringsplats om de så önskar. 2:a plats uthyres endast om alla som 
önskar en plats redan fått en (undantaget lägenhet högst – vån 12 – som garanteras två 
stycken platser om de önskar). 

A-listan består av medlemmar som ej har någon parkering men som önskar garageplats. 
(Om person med utomhusplats söker garageplats hamnar denne per automatik överst 
på A-listan, om denne ej redan har en plats inomhus).  

B-listan består av medlemmar som redan har en parkeringsplats men som önskar ännu 
en garageplats. Om man blir erbjuden en plats från B-listan, dvs har en plats innan, så 
skrivs avtalet på 2:a platsen med 1 månads uppsägningstid. Så fort någon ny anmäler 
sig och hamnar på A-listan så sägs avtalet med 2:a plats förhyraren upp och platsen 
tilldelas den som står först i A-kö. 

Ledig garageplats fördelas till:  

1. Den som står först i kö på A-listan.  
2. Den som står först i kö på B-listan.  
3. Den som står först i kö hos Brf Horisonten 1.  

  

(Varför hamnar medlem med parkering utomhus automatiskt först i A-listan. Jo för att 
detta innebär att man kan få en plats utomhus till att börja med och sedan flyttas in när 
tillfälle ges. Detta för att medlemmar inte skall tacka nej till utomhusplats i väntan på 
inomhusplats. Risken är då att man väljer bort parkering för att invänta bättre.) 

 



 
 

Mail till styrelsen  brfhorisonten2@gmail.com     

Vi på Smörgatan 102  
- Här vill jag bo 

 

 

Håll din lägenhet i gott skick 
 
Batterier till brandvarnare: 
Sätt i nya batterier i dina brandvarnare så du är säker på att den fungerar 
om olyckan skulle vara framme. En enkel åtgärd som kan rädda ditt liv. 
 
Filter vid friskluftsintag: 
Vid friskluftsintagen, normalt radiatorerna (värmeelementen), så finns en 
lucka att öppna. Däri finns ett filter. Rengör detta (med dammsugare eller 
liknande) någon gång per år för att se till att ni får in frisk luft i lägenheten 
och inte en massa skräp. 
 
Filter vid köksfläkt: 
Rengör filtret i köksfläkten för att den ska fungera som tänkt. 
Täpps filtret igen så fungerar inte fläkten som den ska.  
 
Motionera vattenavstängningsventiler: 
Vrid om vattenavstängningsventilen till disk- och tvättmaskin så att den 
"motioneras". Rör man den inte på länge så kan den bli trög. Gör det 
någon gång om året så den håller sig i trim.  
 
Testa jordfelsbrytare: 
Testa jordfelsbrytaren i elcentralen i lägenheten. Den är bra att testa så 
den fungerar. Man motionerar den likt vattenavstängningsventilen. Gör 
det en gång per år. Men glöm inte att stänga av elektronisk utrustning 
som är igång (ex datorer eller servrar) . Heller inte lämpligt att göra det 
om tvätt- eller diskmaskin är igång. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
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