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Allmän information 

Brf Sannegårdshamnen 
 

Viktiga dokument: 

• Stadgarna som bland annat styr medlemmarnas ansvar och föreningens ansvar. 

• Allmän info (detta dokument) 

• Trivselregler 

• Förändringsregler 

• Föreningslokalen/gästlägenheten 

• Styrelsesammansättning (anslaget i trapphuset) och på föreningens hemsida 

www.brfsannegardshamnen.se 

 

1. Felanmälan 

 

Akuta fel: 

Vid akuta fel, större eller mindre, ring Låsinväst 031-80 24 24 mellan kl 16.00-07.00 & 

helger. Kostnad debiteras föreningen eller bostadsrättsinnehavaren vid utryckning beroende 

på fel i fastighet eller bostaden. 

 

Iakttagna fel eller brister i fastigheten: 

Rapporteras till SBC felanmälan mellan kl 07.00-21.00 på telefonnummer 0771–722 722 

eller via www.sbc.se/felanmalan eller genom att logga in med mobilt bankid på varbrf.sbc.se 

 

2. Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter 

I föreningens stadgar regleras vad som är bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens 

ansvar. Stadgarna finns på föreningens hemsida. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för 

åtgärd och kostnader för fel och underhåll i bostaden och källarförrådet. Notera att även 

fönstren inkl. handtag, gångjärn etc. är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Kontakt får själv tas 

med hantverkare. Eventuellt kan hjälp förmedlas via SBC mot kostnad. 

 

3. Information om föreningen och gällande regler. 

Se information på föreningens hemsida www.brfsannegardshamnen.se eller genom att logga 

in på varbrf.sbc.se 

 

4. Hushållssopor 

I varje bostadsrätt finns sopbehållare för miljösopor (matavfall, etc.) och restavfall (småsopor 

som inte är matavfall eller kan återvinnas). Soppåsar för matavfall finns i det inre 

cykelrummet innanför cykelrummet (korridoren) mellan uppgång 43 och garaget. Sopor 

slängs på gården i 6 soptornen: 

• 3 för matavfall (obs blomjord och plastpåsar får inte kastas här) 

• 3 för restavfall. 

Alla husen på Miraallén är kopplade till en sopsugningsstation vid återvinningsstationen mitt 

på Miraallén. Inga tunga eller stora föremål, som t ex metall, flaskor, pizzakartonger, etc. får 

slängas, då det kan bli stopp i uppsugningsrören. Alla sopor skall vara väl förpackade i påsar, 

som inte får vara större än att det går in lätt i inkasthålet. Inget löst avfall får förekomma. 

Varje stopp kostar föreningen mycket pengar! 

 

http://www.brfsannegardshamnen.se/
http://www.sbc.se/felanmalan
http://varbrf.sbc.se/
http://www.brfsannegardshamnen.se/
http://varbrf.sbc.se/
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5. Grovsopor 

Det finns inget rum avdelat för detta, då det finns risk för missbruk och därmed extra kostnad 

för föreningen. Dessa sopor får slängas av bostadsrättsinnehavarna själva på kommunens 

återvinningsstationer, t ex Tagene eller Syrhåla återvinningsstation för oss på Hisingen. Ett 

ÅVC kort, återvinningskort, kan beställas från Kretsloppskontoret, för gratis entré till 

Göteborgs återvinningscentraler. Kortet gäller för sex avgiftsfria besök per år. 

 

6. Återvinningsstation Miraallén 

Återvinningsstationen Miraallén finns mitt på Miraallén där du kan lämna: 

• Tidningar 

• Pappersförpackningar (inklusive wellpapp) 

• Plastförpackningar (hårda och mjuka) 

• Metallförpackningar 

• Ofärgade glasförpackningar 

• Färgade glasförpackningar 

• Batterier 

• I ICA Sannegårdshamnen huset finns miljöbehållare för mindre elektronik, glödlampor 

etc. 

 

7. Namnskyltar 

Bostadsrättsinnehavaren måste själv göra en felanmälan till SBC så att de sätter upp nya 

namnskyltar med rätt namn på 4 platser: 

• Entrétavla 

• Postlåda 

• Hisstavla 

• Tidningshållare utanför lägenheten 

För namn och nummer i Portelefonen, se punkt 12. 

 

8. Morgontidning 

Läggs i postfack. 

 

9. Postfack 

Finns i entrén. Nycklar se punkt 10. 

 

10. Nycklar 

Ursprungligen när huset färdigställdes 2002 erhölls: 

• 3 nycklar överlås (sjutillhållarlås) 

• 3 nycklar underlås, som också går till källardörrar, cykelrummen och tvättstugan. 

• 2 nycklar till postfacket i entrén. 

• Extra nycklar till underlåset kan beställas hos Styrelsen via info@brfsannegardshamnen.se 

om lägenhetsnyckeln är märkt CKR963. Nycklarna kostar 276 kr/st inkl moms (sept 2018) 

och faktureras medlemmen. 

• Om nyckeln till underlåset inte är märkt med CKR963 har tidigare medlem bytt till eget 

lås. I så fall får medlem själv köpa extra nycklar hos någon låsfirma. 

• Extra nycklar till överlåset och brevlådan köps av medlem direkt hos någon låsfirma. 

 

mailto:info@brfsannegardshamnen.se


Brf Sannegårdshamnen, maj 2021 - 3 - 

11. Entrédörrarna till fastigheten 

Till entrédörrar och garageporten används nyckelbricka. Ursprungligen erhölls 4 brickor per 

hushåll. Extra brickor kan beställas på egen bekostnad hos Styrelsen via 

info@brfsannegardshamnen.se. Låsbrickorna används mot den undre av de två 

knappsatserna. Varje nyckelbricka har ett unikt nummer som är registrerat på 

lägenhetsinnehavaren. Förlust av nyckelbricka anmäls omgående till styrelsen med 

meddelande om brickans nummer. Styrelsen spärrar brickan. Ersättningsbricka beställs av 

styrelsen och bekostas av lägenhetsinnehavaren. I dagsläget (sept 2018) är kostnaden för 

ny/extra bricka 350 kr/st.  
 

I samband med införandet av nyckelbrickor för inpassering så har portkoderna tagits bort. 

Vid strömavbrott slutar nyckelbrickorna att fungera. För att ingen ska bli utelåst så låses 

entrédörrarna upp vid strömavbrott. 

 

12. Porttelefoner 

För att ringa till en lägenhet nere från Porten: 

• Scrolla med pilarna till den person du avser ringa och tryck på telefonsymbolen.  

Alternativt kan ni uppge ett unikt snabbnummer/kod till er besökare, enligt följande exempel: 

• För den fiktiva personen Erik Svensson i lägenhet 64 så kan det stå ’641:Svensson,Erik’ i 

porttelefonens display. Snabbnumret/koden för att ringa till Erik är B0641, där B0 ingår 

för alla, 64 är lägenhetsnumret och 1 är löpnummer för den lägenheten.  
 

För att svara och öppna från er fasta telefon eller mobiltelefon: 

• Telefonnumret som visas är 031 – 797 7286 

• Ni hör en syntetisk röst som säger att samtalet kommer ifrån porttelefonen.  

• Personen nere vid Porten identifierar sig därefter.  

• Känner ni er trygga på̊ personens syfte och identitet öppnar ni porten genom att trycka på̊ 

telefonens nummer 5. 
 

För att ändra eller lägga till namn och/eller telefonnummer till er lägenhet, kontakta styrelsen 

på info@brfsannegardshamnen.se 

 

13. Garageport 

Garaget öppnas med nyckelbricka från utsidan och med en stropp från insidan. 

När porten öppnats måste den som gjort det, kontrollera att ingen obehörig smiter in genom 

porten. Rörelser i garaget inkl. öppning/stängning dokumenteras via videoövervakning. 

Gångtrafik hänvisas till entréporterna för att minska portslitage och risk för att obehöriga tar 

sig in. 

 

14. Källarförråd 

Det finns plats för två hänglås på varje källarförrådsdörr, som bostadsinnehavaren själva står 

för. Låset på mitten är huvudlås och låset högre upp är ett extra säkerhetslås för att man inte 

skall kunna bryta upp dörren. 

 

15. Tvättstuga 

Tvättstugan ligger i uppgång 45, en trappa ner. Tvättider, 08.00-12.00, 12.00-16.00, 16.00-

20.00, alla dagar. Tvättid bokas genom att låsa fast tvättlåset på en tavla utanför tvättstugan 

på önskad tid. Tvättlåset skall sättas tillbaka i sitt viloläge efter tvättidens slut. Varje lägenhet 

har ett tvättlås och två tillhörande nycklar. Vid förlust av nycklar kan felanmälan göras till 

SBC, men bostadsrättsinnehavaren står själv för alla kostnader. Efter användande skall 

tvättstugan lämnas städad och rengjord. Filter i torktumlaren skall vara rensat. Belysning 

skall vara släckt när ingen person är i lokalen. 

mailto:info@brfsannegardshamnen.se
mailto:info@brfsannegardshamnen.se


Brf Sannegårdshamnen, maj 2021 - 4 - 

16. Vattenavstängning 

Kranar för avstängning av inkommande vatten till lägenheten finns i ledningsschakten i 

trappuppgångarna utanför varje lägenhet. Om det finns behov för att stänga av vattnet vid 

exempelvis byte av maskiner eller vatten/duschblandare kontaktas SBC eller styrelsen för 

assistens med upplåsning eller lån av nyckel. Det finns även möjlighet att stänga av vattnet 

till en hel trappuppgång. Stängs den av så stänger man av vattnet för samtliga lägenheter i 

samma uppgång. För uppgång 37, 39, 45 och 47 sitter avstängningskranarna i cykelrummen. 

För uppgång 41 sitter avstängningskranarna i garaget, bilplats 16 i taket. För uppgång 43 

sitter avstängningskranarna i källaren i rummet ”FA-LGH SYD” (AFA nyckel krävs). Vid 

akuta problem kontaktas Låsinvest enligt punk 1.  

 

17. Ventilationsfilter  

Under fönster i lägenheten finns luftintag som innehåller ett filter. Vartannat år lämnar 

föreningen ut filter till bostadsrättslägenheterna. Om man vill byta oftare på egen bekostnad, 

får man meddela till föreningen på info@brfsannegardshamnen.se. På locket på många av 

elementen står hur man byter filter.  

 

18. Månadsavgift 

Månadsavgiften betalas månadsvis i förskott. Avgiftsblanketter skickas ut för 3 månader åt 

gången. Om ni använder den digitala brevlådan Kivra kommer ni automatiskt att få er avi dit. 

Hyran kan också betalas med SBCs Autogiro (Styrelsens rekommendation), i slutet av varje 

månad. Ni kan anmäla er till autogiro (sök efter ”Sannegårdshamnen Brf”) eller e-faktura 

(sök efter ”SBC”) via er Internetbank eller kontakta SBC för att få en blankett. Blanketter 

finns även för nedladdning på http://www.sbc.se/kontakt/autogiro-e-faktura--kivra 

 

19. Försäkring 

För bostadsrätt gäller att man tecknar en bostadsrättsförsäkring. I bostadsrättsföreningens 

försäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar, varför medlemmarna inte 

själva behöver teckna bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. Bostadsrättsinnehavaren får 

själv teckna hemförsäkring. 

 

20. Hushållsel 

Hushållsel tillkommer till månadsavgiften och debiteras i efterskott på månadsfakturan från 

SBC. Hushållselen läses av centralt av SBC. 

 

21. Telefonuttag 

Finns i varje rum och en kopplingsbox finns i klädkammaren. 

 

22. Bredband Stadsnätet 

Föreningens fastighet är ansluten till Stadsnät som drivs av iTUX. iTUX idé är att erbjuda 

öppna nät och så stor valfrihet som möjligt bland de främsta tjänsteleverantörerna. För 

senaste listan på tjänsteleverantörer gå in på goteborg.itux.se. Fastigheten har ett nätverk 

förberett för höga överföringshastigheter och moderna tjänster, såsom bredband upp till 1 

Gbit/s, IP-TV etc. I varje lägenhet finns en centralt placerad kopplingsbox, där inkommande 

nätverksanslutning enkelt kan kopplas till exempelvis en trådlös router. Det finns 

nätverksuttag placerade i övriga rum. 

 

mailto:info@brfsannegardshamnen.se
http://www.sbc.se/kontakt/autogiro-e-faktura--kivra
https://goteborg.itux.se/
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23. Kabel-TV 

TV-utbudet levereras av Telenor. Ett analogt grundutbud av kanaler ingår i månadsavgiften 

och inget separat abonnemang krävs. SVTs kanaler skickas även digitalt men då måste 

medlemmen ha en digitalbox. Det finns möjligheter att köpa till en digital tv tjänst med 

kanaler ur ett brett utbud, inklusive högupplöst HDTV. För detta krävs ett abonnemang hos 

Telenor och en lämplig digitalbox. Beställning görs direkt genom Telenor. Digital tv via 

Internet (IP-TV) kan i många fall även beställas direkt av din Internetleverantör. Samtliga 

lägenheter har uttag för kabel-TV placerade i flera rum. 

 

24. Cykelrum 

Cykelrum finns i varje uppgång i källarplan. Undantag är uppgång 41 som inte har något 

cykelrum, utan får ställa sin cykel i uppgång 43´s cykelrum, som även har ingång från 

garaget. Möjlighet finns att tillfälligt ställa cykel på anvisad plats utanför entréerna. 

 

25. Parkeringar & Gästparkeringar 
 

• Varje bostadsrätt har rätt till en parkeringsplats. Platsen finns tillgänglig senast 4 månader 

efter ansökan om p plats. Uppsägningstiden är 3 månader.  

• Föreningens parkeringsplatser får inte hyras ut (eller lånas ut en längre period) utan bara 

användas av boende i föreningen. 

• Hantering av parkeringsplatser sköts av någon utsedd i styrelsen. Förfrågan skickas till 

info@brfsannegardshamnen.se 

• Föreningen har totalt 63 platser för bilar och 2 platser för MC fördelat på tre typer av 

parkeringsplatser. 24 bilplatser finns i garaget och 39 bilplatser på gatan utefter Miraallén 

och Polluxgatan, samt så finns 2 MC-platser i garaget 

• Det är en kö till vardera typ av plats, garageplats, plats utomhus samt MC-plats. 

• Om man vill byta till annan typ av plats så får man ställa sig i respektive kö. 

• I mån av plats så kan man få en extraplats.  

• Boende som inte erhållit parkeringsplats har företräde till parkeringsplats mot de som har 

extraplats. Så den som har en extraplats kan få denna uppsagd. Senast tilldelad andraplats 

får då en av sina platser uppsagda. MC-platser räknas inte som extraplats. 

• Vid lägenhetsförsäljning följer inte tidigare bostadsrättsinnehavares parkeringsplats med 

lägenheten, utan ny ägare får ställa sig i önskad kö. 

• Styrelsen kan tilldela medlem med handikapp lämplig plats sett till medlemmens behov. 

Medlem som får byta plats pga. detta återfår ursprunglig plats när handikappad medlem 

säger upp parkeringsplatsen eller behovet inte kvarstår. 

• Parkering längs Polluxgatan är inte tillåten för annat än i och urlastning av bilar. 

Övervakning handhas av ett parkeringsbolag. 

• Gästparkeringar finns vid infarten till Mirallén, vid busshållplatsen. Avgift tas ut hela 

dygnet. 
 

Priser 

• Uteplatser  375 kr/mån 

• Garageplatser 750 kr/mån 

• MC Plats i garage 350 kr/mån 

 

mailto:info@brfsannegardshamnen.se


Brf Sannegårdshamnen, maj 2021 - 6 - 

26. Stolpen vid infarten 

Stolpen vid infarten till innergården låses upp med antingen lägenhetsnyckeln (övre låset) 

eller en så kallad A-nyckel (nedre låset) som räddningstjänst med flera har. Stolpen får endast 

tas bort vid temporär i och urlastning och måste sättas tillbaka omedelbart efteråt.  

 

27. Båtplats 

Brf Sannegårdshamnen ”äger” 2 bryggor, D och E framför våra hus med totalt 20 platser: 

• 10 st:  6.0 x 2.9 m 4000 kr/år 

• 4 st:  8.0 x 3.5 m 4750 kr/år 

• 4 st:  10.0 x 3.9 m 5500 kr/år  

• 2 st:  12.0 x 4.0 m 6800 kr/år  

Styrelsen utser en Båtplatsansvarig, se anslag i trappuppgången eller hemsidan. Vid intresse 

av båtplats eller för info om avgifter och tillgänglighet/lediga platser, kontakta 

Båtplatsansvarig för Brf Sannegårdshamnen via info@brfsannegardshamnen.se 

 

28. Permanentbostad 

Medlemmarnas lägenhet får enbart användas som permanentbostad för 

bostadsrättsinnehavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet. Se även 

föreningens stadgar. 

 

29. Regler för upplåtande av lägenheten till utomstående. 

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand efter att styrelsen ger sitt 

samtycke. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på speciell blankett från SBC. Se även 

föreningens stadgar. 

 

30. Dörrar 

Boende får ej göra åverkan på ytterdörrar, inga extra lås, spikhål, mm. 

 

31. Säkerhet 

Vid akuta nödsituationer se trapphus. Brandsläckare finns placerade i trappuppgångarna samt 

i garage och källare. Brandvarnare finns i varje lägenhet. Förvaring av brandfarliga vätskor: 

• Källarförråd, ingen förvaring. 

• Garaget, ingen förvaring av brandfarlig vätska utanför fordonet 

• Lägenhet, sprayburkar, brandfarlig vätska i högst 10 liters behållare 

• Balkong, ej inglasad, brandfarlig vätska i högst 25 liters behållare 

Av bland annat brandsäkerhetsskäl får inga lösa föremål förvaras i trapphus och källargångar 

samt i garaget. Var uppmärksam på vilka som rör sig i fastigheten och på gården. Fråga gärna 

okända om ni kan hjälpa till med något för att signalera att vi är vaksamma. 

 

32. Hjärtstartare 

• Föreningen har 2 st hjärtstartare av fabrikatet LIFEPAK CR2 som är installerade i 

trapphusen på Miraallén 39 och 45.  

• De är mycket enkla att använda och pratar både svenska, men kan ändras till engelska med 

ett enkelt knapptryck. 

• De är inställda att användas på vuxen, men kan ändras till barnläge (under 8 år eller 

mindre än 25 kg) med ett enkelt knapptryck.  

• Skåpen är larmade och hjärtstartarna är försäkrade mot stöld och skadegörelse.  

• Vi rekommenderar alla att titta på instruktionsvideon: 

www.youtube.com/watch?v=YJWc12sL1Rc  

mailto:info@brfsannegardshamnen.se
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33. Övervakningskameror 

Föreningen har övervakningskameror i garaget, alla 6 ingångar, innergården, samt 

föreningens bryggor. 

 

34. Förändringsregler fastighet / trädgård Se separat dokument. 

 

35. Trivselregler Se separat dokument. 

 

36. Föreningslokal/Gästlägenhet, se separat dokument, informationstavla i trappuppgången 

eller hemsidan. 

 

37. Styrelsen Brf Sannegårdshamnen se informationstavla i trappuppgången eller 

hemsidan. 

 

38. E-postadress 

Föreningen skickar information genom e-post, då de flesta i föreningen har dator och 

Internet. Skicka ny e-postadress och ändring av e-postadress till styrelsen på 

info@brfsannegardshamnen.se. Skriftliga meddelanden kan också lämnas i styrelsens 

postfack i uppgång 43. När du flyttar in ombeds du informera styrelsen om vilken  

e-postadress som du vill använda för att få information. 

 

---------------------------------------------------- slut ------------------------------------------------------- 

mailto:info@brfsannegardshamnen.se

