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Välkommen till vår fina fastighet! 

Huset, som ligger i korsningen Kommendörsgatan 24/Sibyllegatan 26, 

uppfördes år 1934 och föreningen BRF Jungfrun 21 förvärvade fas_gheten år 

2000. Föreningen äger marken. År 2016 bestod fas_gheten av 50 lägenheter, 

varav tre upplåtes med hyresrä". Föreningen har även kommersiella lokaler på 

gatuplan.  

Tillsammans är alla medlemmar gemensamma ägare och förvaltare av 

fas_gheten. Det är vik_gt a" alla medlemmar tar ansvar för a" se _ll a" 

bibehålla en hög trivselnivå i huset, inte minst genom a" visa hänsyn _ll sina 

grannar.  

De"a dokument sybar _ll a" delge prak_sk informa_on och riktlinjer _ll 

samtliga medlemmar för a" vi alla ska trivas så bra som möjligt. 

Stockholm, 2022-04-25 

Styrelsen BRF Jungfrun 21   
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1. Sopor 
E" gemensamt sopnedkast för hushållssopor 
finns innanför dörren _ll gården (mellan 
trapphus och gård) på Kommendörsgatan 24.  

E" soprum finns _ll vänster om entrén på 
Kommendörsgatan 24 (gatuplan). Här finns 
möjlighet för medlemmar a" sortera glas, 
_dningar, wellpapp, småelektronik och 
grovsopor. Informa_on om sortering finns på 
anslag i och utanför soprummet.  

Det är mycket vik-gt a0 alla medlemmar 
sorterar si0 skräp och inte placerar annat 
avfall i soprummet. Föreningen belastas med 
extraavgi?er om soporna inte är korrekt 
sorterade och vi måste alla ta ansvar för vår 
påverkan på miljön. 

OBS! Farligt avfall så som målarfärg, 
sprayburkar, nagellack etc. får inte lämnas i 
soprummet. Den mobila miljösta_onen 
besöker området regelbundet, besök 
Stockholm Va"ens hemsida för mer 
informa_on. 

2. Uppvärmning & el 
Föreningen står för uppvärmningen av 
fas_gheten (iärrvärme) och denna är 
inkluderad i månadsavgiben.  

Fortum är ägare av elnätet och varje medlem 
kan välja elleverantör.  

3. TV & Internet 
Com Hem Bas (TV) ingår i månadsavgiben. Om 
en medlem önskar fler kanaler kan man 
kontakta Com Hem.  

Bredband 100 MB, via Com Hem, ingår i 
månadsavgiben.  

4. Vindsförråd 
Till varje lägenhet hör e" vindsförråd. Är en 
medlem osäker på vilket vindsförråd som 
_llhör lägenheten så rekommenderas 
medlemmen a" ta kontakt med föreningens 
styrelse.  

Nyinfly"ade medlemmar bör ordna med 
hänglås _ll si" vindsförråd omgående i 
samband med infly".  

Det är inte _llåtet a" lämna saker utanför 
vindsförråden eller i andra tomma förråd. 

5. Tvättstugan 
En tvä"stuga finns på källarplan på 
Sibyllegatan 26. I tvä"stugan finns två 
tvä"maskiner, en torktumlare, e" torkskåp 
samt e" separat mangelrum och extra 
torkrum. 

Bokning av tvä"stugan sker i förväg med hjälp 
av en bokningslista utanför tvä"stugan. E" 
tre_mmars-pass bokas med separat cylinder 
och nyckel. Nyckeln är _digare 
lägenhetsinnehavare skyldig a" överlämna _ll 
den nya vid fly". Cylindern finns på 
bokningslistan och ska parkeras när den inte 
används. 

6. Cykelförvaring 
E" cykelförråd, om än begränsat i storlek, 
finns på källarplan på Sibyllegatan 26.  

7. Trapphus och balkonger 
Alla medlemmar förväntas visa hänsyn _ll 
varandra och se _ll a" det är städat i trapphus 
och på balkonger. Skor och y"erkläder får inte 
placeras i trapphuset. Man får ej röka i de 
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gemensamma balkongerna i trapphuset 
Trapphuset städas en gång per vecka.  

8. Postboxarna 

Varje medlem ska ha få" 3 nycklar _ll en 
postbox, på vilken medlemmens namn ska 
synas.  

Styrelsen informerar fas_ghetsförvaltaren om 
överlåtelser av lägenheter och ordnar med 
byte av namn på postbox samt 
por"elefonsskyltar utanför entréerna på 
gatuplan. 

Tidningshållare finns utanför samtliga 
lägenheters y"erdörr. Styrelsen ber 
medlemmarna a" avbeställa ev. _dningar eller 
be en granne a" ta hand om dessa när ni är 
bortresta. 

9. Gården  
Gården är vårt gemensamma utrymme och de 
si"platser som finns får gärna utny"jas.   

10. Beställa nya nycklar  
Föreningen investerade under år 2016 i e" 
ny" låssystem för hela fas_gheten och nya 
säkerhetsdörrar _ll varje lägenhet.  

Till varje lägenhet hör 3 stycken 
cylindernycklar (underlås) och 3 stycken 
_llhållarlåsnycklar (överlås). Y"erligare 3 
cylindernycklar _llhör även varje lägenhet och 
dessa fungerar _ll övriga utrymmen i 
fas_gheten så som entrédörr, källare, 
tvä"stuga, vind och soprum.  

Kopiering av dessa nycklar kan endast ske hos 
Karla Lås, Värtavägen 4 i Stockholm. För a" 

medlem ska kunna kopiera nyckel krävs 
_llstånd från styrelsen och legi_mering hos 
Karla Lås.  

Ta kontakt med styrelsen om ni vill kopiera 
era nycklar. 

11. Kontaktuppgifter till 
styrelse, förvaltare mfl. 

Styrelse  
Kontaktuppgiber finns på anslag i trapphus. 

Alla ärenden ska i första hand gå via styrelsen. 

Fas-ghetsförvaltare (teknisk förvaltning) 
Åkerlunds Fas_ghetsservice,  
08-39 06 50  
Jour: 08-18 70 00 

OBS! En jourutryckning kostar betydligt 
mycket mer än arbeten under ordinarie 
arbets_d. Om möjligt, invänta nästkommande 
ordinarie arbetsdag. 

Ekonomisk förvaltare  
Lexium Förvaltning & Projekt AB 

affarssupport@lexium.se alt. 010-210 45 00 

T.ex. vid frågor gällande fakturor avseende 
månadsavgiber. 

Låsservice 
Karla Lås,  
08-660 77 22 (jour dygnet runt) 

12. Föreningens hemsida 
www.briungfrun21.se 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