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Viktig Inflyttningsinformation! 
 

Hej!  
Nu närmar vi oss inflyttningar i Brf Hyttbäcken. Här kommer samlad information som är viktig 
inför ditt tillträde.  
 
LÄGENHETSSYN 
I september/oktober inleds besiktningar i Brf Hyttbäcken därefter kommer du som köpare 
erbjudas möjlighet att besöka din lägenhet tillsammans med Lillskär och besiktningsman 
Rasmus Langer för att titta på den innan inflyttning. På bilaga 1 ser du den tid som är bokad 
för din bostad, och som sker i din lägenhet på Engelbrektsgatan. Det finns tyvärr ingen 
möjlighet att boka om. 
 
SLUTBETALNING 
Ungefär en månad innan tillträde får du fakturan på slutbetalningen som görs till föreningen. 
Har du gjort tillval så kommer du att få en separat faktura för dessa från Lillskär.  
Du kontaktar själv din bank i god tid för att förbereda för slutbetalningen. Båda fakturorna 
ska vara betalda senast på din tillträdesdag och du skall ha med dig kvittokopior till tillträdet 
för att få kvittera dina lägenhetsnycklar. Till mötet behöver du även legitimation. Samtliga 
köpare behöver närvara, alt. så ordnar du en fullmakt med hjälp av mäklarna.  
 
TILLTRÄDE 
Tillträde kommer att ske i visningslägenheten på Engelbrektsgatan 18D (lgh 18D_1002). För 
tider, se bilaga 2. 
 
Trapphus 18B: 14 oktober   
Trapphus 18D: 21 oktober   
Trapphus 20A: 15 oktober   
Trapphus 20B: 22 oktober   
 
Checklista tillträde: 
* Kvittens slutbetalning 
* Kvittens tillvalsfaktura 
* Legitimation 
* Ev. fullmakt om någon av ägarna inte kan närvara (vid flera köpare). Kontakta 
Svensk Fastighetsförmedling för att erhålla en fullmakt. 
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HISSTIDER 
För att underlätta vid inflyttningar har varje lägenhet fått en tilldelad hisstid, se bilaga 3. 
Under dessa tider får endast denna lägenhetsinnehavare använda hissen. Resterande tider är 
det fritt för alla att använda hissen. Meddela oss gärna om du inte avser nyttja tiden, så kan vi 
lämna den fri för någon annan att nyttja.  
 
HANTVERKSTIMMAR                                                                                                                     
Varje lägenhet får två fria ”hantverkstimmar” att nyttja efter tillträde. Bokningsbara tider 
meddelas i samband med tillträden. Obs! Vidtag försiktighet vid borrning i vägg och tak, 
då installationer ligger ca 3 cm bakom ytskikt. 
 
SÄKERHETSDÖRR, EFTERARBETEN I DIN BOSTAD 
Efter inflyttning kan hantverkare begära tillgång till din bostad för att åtgärda ev. kvarvarande 
besiktningsanmärkningar eller åtgärda en felanmälan.  
Du kan då ställa din låscylinder i ”serviceläge” för att ge åtkomst om du inte är hemma vid 
tillfället. Se bilaga 4. Bra att känna till med säkerhetsdörr är att du behöver lyfta upp 
handtaget innan du kan låsa dörren. Öppna, gör du precis som vanligt.  
 
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID FLYTT: 
• Adressändring/flyttanmälan 
• Hemförsäkring 
• El, vatten 
•  Månadsavgift 
• Tv, bredband, telefoni 
 
ADRESSÄNDRING/FLYTTANMÄLAN 
När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt 
folkbokföringsadress. Du fyller i en flyttanmälningsblankett antingen via Skatteverkets 
hemsida eller i pappersform som du kan skriva ut eller beställa hem från Skatteverket. Detta 
är kostnadsfritt.  
Ex. Adress: Engelbrektsgatan 18D, (nummer anges av första siffran i lägenhetsnumret 
18D:1001) Lägenhetsnummer är 1001.  Fastighetsbeteckning är Falun Västra Falun 8. 
Telefonnummer: 0771–567 567 Hemsida: www.skatteverket.se  
Du kan också anmäla flytt hos Adressändring www.adressandring.se som är det företag 
Skatteverket har avtal med för att ta emot anmälan om flytt. Hos dem kan du även begära 
eftersändning av post, för det tas det ut en avgift. 
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HEMFÖRSÄKRING 
När du bor i Bostadsrätt måste du teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
Bostadsrättstillägget täcker t.ex. Skada i lägenheten som bostadsrättsinnehavaren ansvarar 
för genom underhållsskyldighet (enligt Bostadsrättslagen och/eller föreningens stadgar) samt 
fast inredning som innehavaren själv bekostat.  
Via föreningens fastighetsförsäkring, som tecknas för föreningen och av föreningen innan 
inflyttningar ingår bostadsrättstillägget. Du behöver dock själv teckna en hemförsäkring via 
ditt försäkringsbolag. 
 
EL & VATTEN 
Brf Hyttbäckens fastighet är ansluten till Falu Energi & Vatten. 
Föreningen tecknar el-abonnemang med undermätare för fastigheten och respektive 
lägenhet. I lägenheten finns skåp för lägenhetscentral med säkringar och mediautrustning. 
Lägenhetsinnehavaren debiteras faktisk elförbrukning. Du behöver därför inte teckna ett eget 
abonnemang för bostaden. Glöm dock inte säga upp eventuellt abonnemang på bostaden 
du flyttar ifrån. 
 
Förbrukningen av varmvatten kommer att läsas av individuellt för respektive lägenhet. Varje 
lägenhet kommer månadsvis debiteras för sin faktiska förbrukning.  
 
Inledningsvis debiteras varje lägenhet en uppskattad förbrukning (schablon) enligt 
ekonomisk plan för vatten och el. 
 
MÅNADSAVGIFT 
Avier för månadsavgiften kommer att skickas ut en tid efter tillträde via föreningens 
ekonomiska förvaltare. Avgiften betalas fr om tillträdesdagen i förskott. Avgiften ska betalas 
fr om tillträdesdagen oavsett om inflyttning sker senare. Vid försenad betalning äger 
föreningen rätt att utkräva dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
 
TV, BREDAND, TELEFON – TELIA 
Installation av TV, Bredband och telefoni i lägenheterna utförs av Telia. www.telia.se  
Varje lägenhet är fiberansluten och i varje rum finns datauttag. 1 st wifi-router och en tv-box 
ingår. I tjänsten ingår: Tv från Telia, tv-paket kollektiv Lagom (ca 40 kanaler), Telia Bredband 
via fiber 100/100 Mbit/s och Telia Bredbandstelefoni.  
Lägenhetsinnehavaren kan själv beställa utökat abonnemang genom Telia.   
Telefoni: Fast telefoni sker via bredband. Bredbandstelefoni fungerar i stort sett som fast 
telefoni. Har du tidigare en fast telefon kan du behålla ditt telefonnummer, annars får du välja 
ett nytt fast nummer. 
Fyll i dina uppgifter till Telia på bilagd blankett Bilaga 5. Skicka sen till LILLSKÄR. 
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FÖRRÅD 
Bilaga 6 visar förrådsplacering och storlek på förråd. Vid tillträdet får du ett hänglås avsett för 
förrådet som låses med din lägenhetsnyckel.  
 
PARKERING 
I garaget finns 40 st platser varav 5 st är uthyrda till Falu Kommun. Därav finns 1 plats/såld 
lägenhet. Vilken plats du har meddelas vid tillträdet då du också får teckna p-platsavtalet. En 
extra p-plats kan endast erbjudas om föreningen får vakanta platser. Hyra för plats är 750 
kr/mån. Föreningen har 10 P-platser med motorvärmaruttag för laddning av el-bil. Dessa 
tilldelas efter intresseanmälan och varje kund bekostar egen elförbrukning. Följande 
lägenheter anmält intresse och tilldelas plats med el: 
20B_1302 
18D_1003 
20A_1301 
18D_1302 
20B_1203 
18D_1202 
20B_1201 
 
NAMN PÅ POSTBOX, I TRAPPHUS och TIDNINGSHÅLLARE 
På bilaga 7 fyller du i vilket namn du önskar på postbox, i trapphus samt på tidningshållare 
vid din entrédörr. Vi rekommenderar att du skriver t.ex. A. Olsson (då flera kan ha samma 
efternamn). Här fyller du också i vilket/vilka telefonnummer du vill koppla till porttelefonen.  
 
KONTAKTUPPGIFTER/STYRELSE 
Nu sitter en interimsstyrelse, med en representant från Lillskär och två externa konsulter. På 
bilaga 8 fyller du i dina uppdaterade kontaktuppgifter till styrelsen samt markerar om du är 
intresserad av att delta i styrelsen efter överlämnande till medlemmarna.   
 
EFTER INFLYTTNING, DIN BOENDEINFO - BOPÄRMEN 
Varje medlem får inloggning till en egen lägenhetssida med matnyttig information. Inom kort 
kommer du att få en inbjudan till sidan som du behöver aktivera för att ges åtkomst och 
kunna logga in. Här finner du ”Bopärmen” som innehåller all info om din bostad; 
Instruktioner för felanmälan, ordningsregler för alla medlemmar, kontaktpersoner mm. Det 
finns t.ex. särskilda ordningsregler avseende utformning av solskydd och markiser. 
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UTTAG FÖR LAMPA I TAK 
Bra att känna till är att alla eluttag i tak (takuttag) för belysning kräver en stick-kontakt enligt 
bilaga 9. Om du behöver hjälp med att byta stick-kontakt på dina gamla lampor så går bra 
att vända sig till Carlgrens El, Johan Karlsson 070-670 83 86, de utför även arbeten åt 
privatpersoner. 
 
DIMMER 
Ang. tillval/dimmer: Tänk också på att du behöver en dimbar glödlampa för att lampan ska 
fungera! 
 
FELANMÄLAN 
Felanmälan gör du genom att logga in på din boendesida, alt. via telefon vid akuta fel.  
Info kommer finnas i trapphus samt på boendesidan. 
Bra att känna till är att ett nytt hus kommer att ”sätta sig”. Vissa material kan röra sig något 
med sprickor som följd. Vissa årstider är det mer fuktigt vilket kan göra att trä sväller och 
dörrar kärvar mm. Sådant behöver ej felanmälans utan besiktigas i samband med 2-
årsgarantin. Avhjälpandetid beror av felets karaktär.  
Vitvaror felanmäls direkt till Husqvarna. 
 

 
Vi ser fram emot att få träffa och visa dig din nya bostad i höst! 
Lillskär har semesterperiod mellan v. 28-32, men bygget har viss aktivitet hela 
sommaren. Observera att det är fortsatt förbud att beträda byggplatsen. 
 
Hälsningar, 
Lillskär  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


