


AGENDA 
INFLYTTNINGSMÖTE

• LÄGENHETSVISNING

• NYCKLAR, KODLÅS, PORTTELEFON

• POST 

• FÖRRÅD

• ÖVRIGA UTRYMMEN: soprum, cykelrum och 
barnvagnsrum

• PARKERINGAR

• TELIA

• TILLTRÄDE/NYCKELUTLÄMNING

• HISSTID

• LÄGET PÅ PLATS VID INFLYTT

• EFTER INFLYTTNINGAR

• SOLSKYDD & GARDINER



LÄGENHETSVISNING

• Lägenhetsbesök tillsammans 
med Lillskär

• Två heldagar, datum och tid 
meddelas (prel. dec)

• Pga. pågående byggnation 
endast visning av lägenhet, ej 
övriga utrymmen såsom 
garage, förråd mm.



NYCKLAR, KODLÅS, 
PORTTELEFON

4 nycklar per lägenhet för:

• lägenhetsdörr

• hänglås förråd

• postbox

Fyra nyckelbrickor till husets 
yttre skal (trapphusentré, 
soprum, cykelrum)

Vid trapphusentréer finns även 
porttelefon med portkod och 
telefon som kopplas till ditt 
telefonnummer



POST

• Postbox i ditt trapphus 

• Ingen låda för utgående post

• Öppnas med lägenhetsnyckel



FÖRRÅD

• Placering (se ritning per post)

• (2-5 kvm) fördelade efter 
lägenhetsstorlek

• Medföljer hänglås som 
öppnas med lägenhetsnyckel

• Inrett med klädhylla och stång



ÖVRIGA UTRYMMEN

Soprum beläget i garageplan 
trapphus 4 (9C). Ingång från 
husets gavel närmast 
Restaurangskolan alt. från 
garaget

• Kärl för brännbart, papp, 
plast samt sortering av glas 
och metall

• Sortera rätt så slipper 
föreningen debiteras extra 
avgifter

Två Cykelrum i markplan på 
varje gavel. Entré från 
innergård (se nästa bild)



CYKELRUM



BARNVAGNSRUM

• Tre utrymmen för
barnvagn/rullator

• Belägna I markplan
och nås från
trapphusentréer

• Endast avsett för
barnvagn eller
rullator



PARKERING
• Plats i varmgarage tilldelas 

efter turordning för tecknat 
förhandsavtal

• Hyra 1 000 kr/mån – 1 250 
kr/mån med laddbox + ev. 
elförbrukning

• 12 p-platser på föreningens 
mark med 
motorvärmaruttag - hyra 
600 kr/mån + ev. 
elförbrukning

• Parkeringsavtal tecknas i 
samband med tillträde



TELIA

• TV, Bredband och telefoni via 
Telia. www.telia.se 

• 1 wifi-router och 1 tv-box 
ingår

• Kollektiv Lagom med ca 40 
kanaler och playtjänster, Telia 
Bredband 100/100 Mbit/s, 
Telia Bredbandstelefoni

• Möjlighet att beställa utökat 
abonnemang



TILLTRÄDE/
NYCKELUTLÄMNING

Tillträdesdagar 18/1, 20/1, 25/1 , 27/1

• Visa kvitto på slutbetalning samt 
tillval för kvittens av nycklar

• Faktura skickas till dig ca 4 veckor 
innan tillträde

• Vid tillträde får du lägenhetsnycklar 
och  nyckelbrickor

• Tid för Nyckelutlämning i 
Inflyttningsschemat som delats ut via 
post

• Lillskär finns på plats



HISSTID

• 3 tim/lgh att nyttja hissen 
för flytt av möbler

• Tilldelad hisstid i 
Inflyttningsschema som 
delats ut per post

• Obs! Alla lgh har inte hisstid
samma dag som 
nyckelutlämning

• Vänligen respektera tiderna

• Meddela om du inte 
kommer nyttja din tid



LÄGET PÅ PLATS 
VID INFLYTTNING

Lastbil, bra placering:
• Vid återvändsgränden på 

Innergården, Baksidan av 
Restaurangskolan

• Framför garageporten, 
infart från Eldsundsstråket

Bil:
• Nedfart i garage och intag 

via hiss
Trapphus 2 rekommenderas
flytta in via trapphusentrén i 
markplan



EFTER 
INFLYTTNING

• Digital Bopärm – info om din 
bostad. felanmälan, 
ordningsregler, instruktioner och 
underhåll av inredning mm. På 
din bostadssida i Homemaker

• Den ekonomiska och tekniska 
förvaltningen: upphandlad för 
ett år

• Felanmälan via hemsidan eller i 
akuta fall via telefon till 
förvaltare/jour –instruktioner 
finns i Bopärm & trapphus

• Vitvaror felanmäls till Siemens. 
• Garantifel besiktigas i samband 

med 2-årsbesiktning



FORTS. EFTER 
INFLYTT

• Serviceläge på din ytterdörr: 
Hantverkare ges tillträde även 
om du inte är hemma

• Lampor: Dimmer kräver dimbar 
glödlampa

• Säkerhetsdörr: Du behöver 
lyfta handtaget innan låsning

• Vidtag alltid försiktighet vid 
borrning i vägg och tak, då 
installationer ligger ca 3 cm 
bakom ytskikt

• Styrelsen Inledningsvis 
byggande styrelse. 
Överlämnande till en styrelse av 
boende inom ca 6 månader



SOLDSKYDD OCH 
PERSIENNER

• Föreningen har
föreskrifter, sök
tillstånd av styrelsen!

• Specifik kulör på 
markiser

• Persienner och
gardiner beställer du 
själv. Inga gardinfästen
finns

• Vidtag försiktighet vid 
borrning i vägg och tak, 
då installationer ligger 
ca 3 cm bakom ytskikt



GARDINER
ADD INTERIÖR

”Add Interiör hjälper till att skapa den 
härliga känslan i nya bostaden med 

hjälp av gardiner”

Add Interiör kan hjälpa dig att planera 
måttanpassade gardiner efter behov

Gardiner som skyddar mot sol och 
insyn, skapar en härlig känsla eller 

mörklägger till natten

Kontakt

info@addinterior.se

www.addinterior.se
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