
Checklista till nyinflyttade medlemmar 

Snart är det dags för inflyttning i din/er nya bostadsrätt 

Tänk då på om du/ni har pratat med 

-elbolag och skrivet ett avtal 

-ändrat hemförsäkringen, uppge att det finns   säkerhetsdörr då blir det en rabatt. 
Föreningen har tecknat försäkring för bostadsrättstillägg 

-gjort adressändring 

-erhålla samtliga nycklar 

-övertagit kvitto på sådant som har garanti 

-att skötsel och bostadspärm överlåtits 

 

Väl i bostadsrätten har du/ni en undersökningsplikt: 

-titta igenom bostaden – testa att maskiner m.m. fungerar 

-att det är avstädat i bostaden och källarutrymme 

-finns informationsbroschyrer till köks-tvättmaskiner 

 

Vid inflyttning är det av stor vikt att visa största möjliga försiktighet med kartonger och 
skrymmande möbler i trappuppgång och hiss. Huset är nytt och fräscht och så önskar vi alla 
få behålla det i många år framöver genom att visa varsamhet. Om skada uppstår är du 
skyldig att ersätta åkomman. 

 

Lite om mycket: 

Blankett för ytterligare nycklar kan erhållas via e-post till nyckelansvarig: 

kerstinruge62@gmail.com 

Låset på ytterdörren sätts i serviceläge genom snedställning, då bereds reparatör möjlighet 
att komma in i lägenheten utan att du/ni själva behöver vara hemma. 

 



Ansökan om garageplats görs via hemsidan. Fjärrkontroll övertas av tidigare 
bostadsrättsinnehavare mot ersättning. Om sådan inte finns kontakta styrelsen på mejl 
info@glasbrukskajen3.com 

Cyklar som förvaras i garaget ställs innanför anvisad gulmarkerad linje 

Vid parkering i garaget skall bilen ställas innanför markerad linje, Q-Park sköter bevakningen 
kolla mot Elsas skrivelse om bötesbelopp och bortslarvat P-tillstånd 

Brandfarliga vätskor såsom gas eller dylikt får inte förvaras i förråd/flerfamiljshus 

Värmen styrs av en utegivare, vid kraftig vind kan det visa sig bli ojämn temperatur 

Önskemål om uppsättande av balkongmarkiss/skydd, ansöks via styrelsen för godkännande 
Blankett hämtas via www.glasbrukskajen3.com 

Det är förbjudet att skruva i utvändig yttervägg å balkong och terrass, såsom parabol, amplar  

Föreningen har postfack vid entréplanet å Glasbruksgatan 51 

Uppge din mejladress till styrelsen för att underlätta informationshanteringen, samt vilket 
telefonnummer som skall kopplas till porttelefonen via info@glasbrukskajen3.com  

Kontaktpersoner i styrelsen och mer information som gäller bostaden, samt 
uthyrningslokalen med övernattningsrum återfinns under rubriker på hemsidan 

Eventuella synpunkter om inre eller yttre skötsel meddelas gabuteljen@gmail.com 

Felanmälan gällande värme, el, ventilation, belysning, läckage, garageport, entrédörr görs via        
AVVAKTAS MED vad här skall stå – tas på brf-mötet den 22 september 

A A Handyman har serviceavtal med föreningen om tillsyn/reparation av garage/port, 
entrédörrar/belysning i allmänna utrymmen. 

Andrahanduthyrning får inte förekomma utan styrelsens godkännande 

Avfalls och miljöansvarig inom föreningen är Ulf Enggren. 

Trivselgruppen anordnar glöggmingel, sommarfest m.m.  

 

Föreningen hälsar välkommen och ser fram mot att du/ni kommer 
till våra gemensamma möten för information och social samvaro 
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