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Årsstämman och motioner 

Årsstämman hålls 2022-04-20 kl. 18.30, styrelsen återkommer med information om 

hur stämman hålls. Alla medlemmar är välkomna att lämna motioner senast sista 

februari. Motionerna mailas till styrelsen@brfbygatan.se 

 

Uppdatera kontaktinformation i HSB-portalen! 

I och med trapphusrenoveringen byts passersystemet ut. Det kommer bland annat 

innebära att alla displayer för portkoder ersätts med modernare porttelefoner.  

Alla medlemmar måste därför uppdatera sin kontaktinformation i HSB-portalen, då 

kontaktuppgifter till er för porttelefon kommer hämtas via HSB-portalen. Vill 

exempelvis en utomstående gäst eller postbud komma in i entrén måste de ringa till 

er på porttelefon. Om ditt telefonnummer och mailadress inte är uppdaterat i HSB-

portalen kommer ingen kunna når er via porttelefonen.   

För att uppdatera er kontaktinformation: 

1. Besök https://www.hsb.se/stockholm/. Högst upp till höger på hemsidan klickar du 

på “Logga in”. Du kan antingen logga in med mobilt BankID, BankID eller 

användarnamn och lösenord.  

2. När du är inloggad klickar du på “Mina sidor”, högst upp till höger.  

3. Klicka på rubriken “Min profil” längst ut till höger, se bild nedan. Nu kan du se dina 

kontaktuppgifter som HSB har till dig och uppdatera ditt telefonnummer och din 

mailadress.  

 

Kan du inte uppdatera din kontaktinformation, vänligen kontakta HSB Stockholm via 

deras kontaktformulär, https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/.  
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Störningsjouren 

Vid upprepade störningar finns det möjlighet att ringa störningsjouren som kan rycka 

ut och göra en bedömning på plats. Viktigast och bäst är att själv försöka prata med 

sina grannar innan man ringer jouren.  

Störningsjourens telefonnummer: 08-657 77 33 

Öppettider vardagar kl. 22:00-06:00 samt lördag, söndag och helgdagar. 00.00-

24.00 

OBS! Den som stått för störningen debiteras utryckningskostnaden, fn med 2.500 kr 

+ moms.  

Miljöpåsar 

Miljöpåsar för matavfall finns att hämta i miljösoprummet onsdagar mellan kl. 18.30-

19.00. 

Klagomål om tvättstugan 

Styrelsen har senaste tiden mottagit klagomål om störande oljud från tvättstugan. 

Styrelsen uppmanar de som tvättar och torkar sent på kvällen att visa hänsyn till de 

medlemmar som har sina lägenheter på bottenplan, vägg i vägg med tvättstugan.  

Sanering krypgrunder 

Sedan början av januari saneras samtliga krypgrunder av OCAB på Bygatan. Arbetet 

håller för närvarande tidsplanen. Under tiden som saneringen pågår kan en del oljud 

förekomma mellan kl. 08.00-17.00. Styrelsen hoppas att oljudet inte är allt för 

störande och ber er alla att hålla ut tills jobbet är avklarat. Vid allmänna frågor om 

arbetet kan ni maila styrelsen. Vid akuta frågor kan ni maila till OCAB, 

Pierre.nordin@ocab.se. 

Städdag 

Även om det är långt kvar tills städdagen vill styrelsen ändå be samtliga att boka in 

2022-05-14 för detta. Vi hoppas på fint väder, kanske lite korvgrillning och ser fram 

emot att få träffa er alla! 

 

 

 
Allmänt: Vid frågor kring nycklar, se föreningens hemsida brfbygatan.se  - övrig information. Frågor om 

felanmälan hänvisas till MH Drift, kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Frågor som rör avgift/hyror 

hänvisas direkt till HSB. 
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