
 
 
 

Välkommen till Brf Holmen!                                 Stockholm, mars 2022 

 
Till dig som är ny medlem i Brf Holmen i Hammarby Sjöstad har vi i styrelsen summerat en del viktig 
information som vi hoppas du kan ha nytta av. 

• Vi har en hemsida www.brfholmen.se som kontinuerligt uppdateras. Här finner du det mesta av 
information som du behöver. Anmäl dig där för att få vårt nyhetsbrev via epost. 

• En lista med styrelsens medlemmar finns även i varje trappuppgång. Du kan nå styrelsen via mejl 
till info@brfholmen.se eller lämna meddelande i styrelsens postfack på Babordsgatan 8. Vid 
brådskande ärende kan du maila ordförande Per Gezelius (per.gezelius@synmed.se).  

• Varje port är utrustad med dörrkod mellan kl. 06:00-22:00.  

• Vid tillträde ombesörjer Energibevakning för att namnskylt finns på plats på tillträdes-dagen 
under förutsättning att de fått uppgifter om vilka namn som ska stå på skylten. På föreningens 
skyltar anges efternamn plus eventuell initial.  

• Fastighetsskötaren tar hand om uppsättning av namnskyltar för nya medlemmar och kan också 
koppla porttelefon till din egen fasta telefon eller mobiltelefon så att du kan öppna ytterdörren 
via telefonen genom att trycka 5. Kontakta Energibevakning med uppgifter om vilket 
telefonnummer porttelefonen ska kopplas till.  

o Information om vår fastighetsskötare Energibevakning AB finns anslagen i 
trappuppgången. Du kan lämna meddelande – inkl felanmälan – via mejl 
helpme@energibevakning.com, via telefon 08-6476610. 

• Vid eventuellt hissfel ska du ringa 08-6180180 till Kone Hissar, som vi har serviceavtal med. 

Fastighetsskötarens uppgifter och ditt ansvar 

Det händer att fastighetsskötaren ibland engageras för att utföra arbetsuppgifter som inte ligger 
inom ramen för föreningens ansvar. Här följer en lista med exempel på vad lägenhetsinnehavaren 
själv ansvarar för: 

• Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. 

• Badkar, duschkabin och duschslang.  

• WC- stol, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, tvättbänk.  

• Kall- och varmvattenledning inkl. armatur.  

• Ventilationsdon, från- och tilluftsventiler (inställningen får inte ändras, bostadsrättsinnehavare 
svarar för rengöring), utluftsdon, vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa.  

• Diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, spis och mikrovågsugn.  

• Säkringsskåp och elledningar i lägenheten (till de delar som är synliga i lägenheten och bara 
försörjer den egna lägenheten), belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare o jordfelsbrytare.  

• Inredningssnickerier, socklar, foder, lister, badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning.  

• Anordning av informationsöverföring, t.ex. bredband och kabel-TV (till de delar som är synliga i 
lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten).  

• Brandvarnare  

Övrig nyttig information 

• Vår ekonomiska förvaltare är SBC Stockholm med adress: Box 1353, 111 83 Stockholm. Mer 
information om dem finns på www.sbc.se.  

• All registrering av pantbrev hanteras av SBC och ska inte skickas till Brf Holmens adress.  

• Nycklar, standarduppsättning och extranycklar, sköts av Mikael Forsberg på Korphoppsgatan 21, 
e-post: nycklar@brfholmen.se. Information om hur man beställer fler nycklar finns på hemsidan. 
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• Föreningen har ett kollektivt avtal med Tele2/Comhem vilket innebär att alla hushåll har tillgång 
till ett digitalt basutbud med ca 15 kanaler. Vill du beställa ytterligare kanalpaket och kanaler 
eller har andra frågor om TV så vänder du dig till Tele2/Comhem. Tv-tjänsterna levereras via 
koaxnätet på uttagen med de tre runda hålen. 

• Föreningen har även ett kollektivt avtal med Ownit gällande bredband och IP telefoni. 
Bredbandet levererar upp till 1000 Mbit/s i båda riktningarna och finns tillgängligt i alla 
lägenheter via fastighetsnätet (LAN-nätet). Frågor och felanmälan om bredband och telefoni 
ställer du till Ownit. 

• Tvättstugor med nio maskiner finns på Hammarby Allé 127, 1 tr, ingång även från gården. Där 
finns information om användning av maskiner och städning. Glöm inte att boka tid innan 
användning och att följa de regler som finns uppsatta i tvättstugorna.  

• Sopsortering sker i fastigheten. Använd enbart speciella papperspåsar för matavfall som hämtas 
på Coop Hammarby Sjöstad eller ICA Supermarket Sjöstaden. Beskrivning av sopsorteringen finns 
under fliken Miljö på hemsidan. Följ anvisningarna och kom ihåg att det finns fler soprum om det 
skulle vara fullt på ett ställe. Bifogar även en guide över sopsorteringen.  

• Grovsoprum finns i fastigheten. Färg, olja och annat miljöfarligt avfall lämnas till miljöstationen 
på Cirkel K vid rondellen. Om ni renoverar ser ni själva till att köra bort ert byggavfall. 

• Garaget sköts från och med januari 2017 av förening själv. Kontakta Mikael Forsberg på e-
post: garage@brfholmen.se om du är intresserad av att hyra garageplats. Vi har nu i år 12 
laddplatser i garaget.  

• Cykelrum finner du vid garageporten till höger om Babordsgatan 8 och på innegården till höger 
om trappan.  

• I föreningen finns en övernattningslägenhet som administreras av Martin Ringström, Hammarby 
Allé 119, lgh 121. På hemsidan kan du se vilka nätter som är bokade. Själv bokar du via 
lgh@brfholmen.se. Observera att hyran ska betalas med Swish vid uthyrningstillfället.  

• I föreningens försäkring ingår inte bostadsrättstillägg fr o m 2019. 

• Vi vill påminna att det är förbjudet att ställa barnvagnar, cyklar eller andra föremål i 
trapphuset. Detta på grund av brandrisk och att det försvårar städningen av allmänna utrymmen. 
Vänligen respektera detta förbud. För att komma åt barnvagnsrum kontaktar du nyckelansvarig 
Mikael Forsberg på Korphoppsgatan 21.  

• Det är inte tillåtet att på egen hand byta lås till egen ytterdörr. Om låset behöver bytas ska det 

göras enligt fastighetens standard (nya iLoq eller gamla systemet CKT 716). Låsbyten sköts av 

Söderlås och beställning görs på hemsidan och hanteras av nyckelansvarig Mikael Forsberg. 
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SPARA I DIN BOENDEPÄRM 
 
SOPSORTERINGSGUIDE FÖR BRF HOLMEN 
Bättre miljö, resurssnålare energihållning, lägre kostnader för vår förening och dess medlemmar. Det 
är några av de fördelar som du kan bidra till om du sorterar dina sopor rätt. Dåligt skött sopsortering 
leder till högre sophämtningskostnader vilket i sin tur leder till högre månadsavgifter.  
 
Visste du att:  

• Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning till i månaden skulle 

koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton. Det motsvarar utsläppen från ca 1200 

bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor. 

• En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande.  

• En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.  

• Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning.  

 
För att reda ut eventuella funderingar och frågor angående sopsorteringen och förhoppningsvis 
underlätta sorterandet kommer här en sorteringsguide.  
 
BRF Holmen har två soprum, ett grovsoprum samt soprör på terrassen på innergården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPOSTERBARA SOPOR 
VAD? Alla slags matavfall, hushållspapper, kaffesump och filter. 
VAR? Röret med grön lucka och text ”Komposterbara sopor”. Finns i soprum samt på terrassen. 
TÄNK PÅ: 

• Använd endast komposterbara påsar. Påsar hämtas gratis på GlashusEtt. 

• Plastpåsar får aldrig användas då de inte bryts ned. 

• Det du slänger ska enkelt gå igenom luckan. Släng aldrig stora påsar som riskerar att fastna. 

Varje påse som stoppar ett rör blir en extra avgift för föreningen då fastighetsskötare måste 

kallas in. 

PAPPERSFÖRPACKNINGAR 
VAD? Förpackningar som till minst hälften består av papper. Till exempel mjölk-, fil-, flingpaket, 
äggkartong, tvättmedelsförpackningar, papperspåsar, papplådor. 
VAR? Sopkärlet med text ”Pappersförpackningar”. Finns i soprummen. 
 
TÄNK PÅ:  

• Bryt alltid upp pappersförpackningarna så mycket du kan och tryck ihop 

pappersförpackningarna i kärlet. Föreningen får betala för varje tömning av fullt kärl – det vill 

säga när innehållet i kärlen når kanten. Ju bättre vi packar ju mer sparar föreningen! 

• Förpackningarna måste vara rengjorda. 
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HAMMARBY ALLÉ 

SOPRUM SOPRUM GROVSOPRUM 
SOPRÖR 



TIDNINGAR 
VAD? Dagstidningar, veckotidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper och pocketböcker. 
VAR? Sopkärlet med text ”Tidningar”. Finns i soprummen. 
TÄNK PÅ: 

• Du får inte slänga följande i tidningsinsamlingen: post-it, kuvert, plastat papper, plastpåsar. 

PLASTFÖRPACKNINGAR 
VAD? Flaskor, burkar och dunkar av plast. Korkar och lock av plast. Mjuka plastförpackningar samt 
frigolit. 
VAR? Sopkärlet med text ”Platsförpackningar”. Finns i soprummen. 
TÄNK PÅ: 

• Lock av andra material tas bort och läggs för sig. 

• Förpackningarna måste vara rengjorda. 

METALL 
VAD? Konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie, tuber för mat, lock, kapsyler, tomma 
sprayburkar. 
VAR? Sopkärl med text ”Metall”. Finns i soprummen. 
TÄNK PÅ: 

• Större metallskrot läggs i grovsoprummet. 

• Förpackningarna måste vara rengjorda. 

• Vik in vassa lock på konservburkar. 

GLAS 
VAD? Flaskor och burkar av glas. 
VAR? Sopkärl med text ”Färgat glas” respektive ”Ofärgat glas”. Finns i soprummen. 
TÄNK PÅ:  

• Lägg korkar och kapsyler för sig. 

• Skilj på färgat och ofärgat glas. 

• Fönsterglas, speglar, porslin och keramik läggs i grovsoprummet. 

• Glödlampor och lysrör läggs i återvinningskärl för ljuskällor i soprummet. 

BRÄNNBARA SOPOR 
VAD? Det som blir över när du har sorterat ut matavfall, pappersförpackningar, plast, glas och 
tidningar. I princip allt som du är osäker på hur du ska sortera förutom grovsopor. 
VAR? Rör med grå lucka och text ”Brännbara sopor”. Finns i soprum samt på terrassen. 
TÄNK PÅ: 

• Det du slänger ska enkelt gå igenom luckan. Släng aldrig stora påsar eller kartonger som 

riskerar att fastna. Varje påse som stoppar ett rör blir en extra avgift för föreningen då 

fastighetsskötare måste kallas in. 

• Släng aldrig ner en vikt kartong (exempelvis pizzakartong) i soprören. Kartongen viks upp 

halvvägs ner i röret och fastnar. 

GROVSOPOR 
VAD? Leksaker, porslin, cykeldäck, trälådor, elektronik, glödlampor etc. 
VAR? Glödlampor, lysrör, elektriska apparater läggs i markerade kärl i grovsoprummet på 
Korphoppsgatan. Övriga grovsopor läggs också i grovsoprummet på Korphoppsgatan eller i 
markerade kärl i soprummet mot Babordsgatan.  
TÄNK PÅ: 

• Möbler och användbara grovsopor kan med fördel skänkas till exempelvis Refurn på andra 

sidan gatan eller till Röda Korset. Röda Korset hämtar gratis om du ringer 08-442 03 63. 

FARLIGT AVFALL 
VAD? Bekämpningsmedel, färgrester, spillolja, fotokemikalier, lösningsmedel, småbatterier, 
kvicksilveravfall, lågenergilampor, glödlampor, övriga hushållskemikalier, mediciner. 



VAR? Farligt avfall ska lämnas till en miljöstation. I Hammarby Sjöstad ligger miljöstationen vid 
Statoil, Hammarby Fabriksväg 51. Nyckel finns att hämta ut i Statoils kassa. 
Mediciner ska lämnas till närmaste apotek. 
 
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: 

• Tänk på att alltid slänga soporna i sina respektive behållare.  

• Lämna aldrig sopor på golvet som dina grannar behöver ta hand om eller som föreningen 

behöver betala fastighetsskötare för att städa upp. Sortera rätt hemma så blir det mycket 

enklare att slänga! 

• Vik ihop förpackningar! Vi betalar för den volym som hämtas och inte i vikt. Om vi inte viker 

ihop kartonger och annat skrymmande tvingas föreningen betala för massa luft i kartonger 

och andra förpackningar. 

• Ytterligare en onödig kostnad är stopp i sopinkasten. Tänk på att använda mindre soppåsar 

och fyll inte dina påsar till max. Pressa aldrig ner något i rören. Det som inte går in enkelt 

genom luckan kommer troligtvis ta stopp i röret. 

 
Har du frågor, idéer, klagomål eller önskemål gällande sopor och miljö? 
Kontakta gärna styrelsen på info@brfholmen.se 
 


