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Välkommen till Brf Sadelmakaren 2 

Är detta PDF filen kan du klicka på rubrikerna för att se på internet. 

Vi i styrelsen hälsar dig varmt välkommen till Brf Sadelmakaren 2 och hoppas att du kommer 
att trivas i vår förening. För att underlätta för dig att komma tillrätta i föreningen har vi 
sammanställt detta informationsblad som innehåller några av de viktigaste punkterna 
avseende medlemmars möjligheter och skyldigheter gentemot föreningen.  

Förvaltning & hemsida - Föreningen har en hemsida www.sadelmakaren2.se där du kan 
göra felanmälan och hitta mer ingående information om föreningen. 
Bostadsrättsföreningens ekonomiska- och tekniska förvaltning sköts av Bredablick 
Förvaltning www.bredablickgruppen.se/forvaltning.  

Ekonomiska frågor kan ställas till Bredablick på 010-177 59 00. På detta telefonnummer kan 
du även göra felanmälan, samt på https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan 

El-avläsning – Föreningen har gemensamt el-avtal och IMD (individuell mätning och 
debitering). De digitala mätarna avläses från distans kvartalsvis och din förbrukade el samt 
andel av gemensam el kommer att debiteras på avin från Bredablick i efterhand. 

Värme, varmt vatten och naturgaskostnaden avräknas efter följande modell: 

• Den faktiska förbrukningen av varmvatten som betalas kvartalsvis. 

• En preliminär kostnad månadsvis för värme som sedan balanseras årsvis baserat på 
föreningens totala förbrukning av naturgas för värme. Den enskilda lägenheten 
avräknas halvårsvis efter andelstal. 

 
IMD Det tillkommer ett IMD-belopp för elmätaren och för varmvattenmätare per månad och 

per lägenhet. 

Brevlåda – Föreningens postbox hittar ni i trappa 7B. Tömmes av Bredablick, en gång i 
veckan. 

Tvättstuga – det finns två tvättstugor på bottenvåningen i 7A. Dessa bokas via den digitala 
anslagstavlan eller på Internet, där information om hur du går tillväga finns på hemsidan. 
Avbokade tvättider som inte påbörjas inom 60 minuter släpps och blir bokningsbara av 
andra medlemmar. Observera att man ej kan avboka sitt pass efter påbörjad tid. Avbokning 
måste ske 4 timmar innan påbörjat pass för att det inte ska anses vara förbrukat. För sent 
avbokade tvätt-pass eller ej använda kommer ej ersättas med nya. Varje medlem har 
möjlighet att ha olika abonnemang:  

Basic: Ingår i årsavgiften och kostar inget extra. Möjlighet att boka totalt 2 tvätt-
pass/månad. 

Standard: Kostar 150:-/månad för 4 extra tvätt-pass/månad. Möjlighet att boka totalt 6 
tvätt-pass/månad. 

Porttelefon – Vid påringning från porttelefonen visas telefonnummer 08-12156311. För att 
öppna porten tycker du på knappen 5, för att avvisa lägg på luren.  
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Sophantering – Föreningen delar miljörum med andra fastigheter på området som ligger på 
”torget” mitt emot Sadelmakarebyn 4A. Koden för att komma in är 1505. 

Parkering – Garageplatser finns att hyra av föreningen. Kölista tillämpas och hanteras av 
Bredablick. För att hyra parkering utomhus, ta kontakt med Hyreshem.  

Brandskydd – Brandvarnare och brandfilt ska finnas i alla lägenheter. Ingen förvaring i 
allmänna ytor är tillåten. Detta gäller även dörrmattor och liknande. 

Underhåll – Tänk på att avloppsledningarna, framförallt kökssticken är känsliga. Spola därför 
aldrig ner matrester, fett eller dylikt. Om det behövs ringas ut en spolbil och stoppet sitter i 
sticket kan medlem komma att debiteras kostnaden. Tänk även på att byta filter i 
köksfläkten med jämna mellanrum. Mer information finns under fliken 
information/underhåll på föreningens hemsida.  

Vattenavstängning – Varje lägenhet har möjlighet att stänga av vattnet i sin lägenhet (detta 
görs enbart vid reparationer/renoveringar eller vattenskada). Ballofix sitter i taket i 
badrummet. 

Cykelparkering – Det finns tre cykelförråd belägna runtom husen. Observera att föreningen 
gör cykelrensning med jämna mellanrum. Cykel som inte används ska förvaras i eget förråd. 

Nycklar & taggar – Föreningen använder sig av ett tagg-system till alla offentliga dörrar. 
Borttappad tagg eller beställning av ny ska anmälas till Bredablick. Föreningen har ett låst 
nyckelsystem och beställning av dessa nycklar görs via Bredablick. Observera att det ej är ett 
krav att ha detta nyckelsystemet. Medlem kan själv välja att byta ut sitt egna lås och ta hjälp 
av valfri låssmed.  

Andrahandsuthyrning – Ansökan görs skriftligen till styrelsen. Varje ansökan prövas och för 
att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har beaktansvärda skäl. Observera att du 
är ansvarig för att månadsavgiften/hyran betalas och att hyresgästen inte stör andra. 

Tv & bredband – Levereras av Telenor och Bredbandsbolaget (Canal Digital). 

Städdag – Anordnas vanligtvis på våren och efteråt grillar vi tillsammans. 

Försäkring – Brf tillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa. 

Ordningsregler – Finns att läsa på föreningens hemsida. 

Årsstämma – Styrelsen väljs av föreningsstämman en gång om året som vanligtvis sker 
vanligtvis i slutet av Maj. 

En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och fastigheten 
har vi tillsammans och vårt gemensamma boende blir vad vi själva gör det till. Att äga en 
bostadsrätt innebär att vi alla har ett ansvar för våra gemensamma utrymmen och skötsel av 
dessa. Om du har tankar, idéer eller förslag på förbättringar så kontakta gärna styrelsen via 
e-post styrelsen@sadelmakaren2.se  

 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen i Brf Sadelmakaren 2 
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