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Till dig som ska flytta in i vår förening 
 

Vi vill med dessa rader önska er välkomna till vår förening. 

Det är alltid mycket att tänka på i samband med en flytt och ett nytt boende så därför 

vill vi här ge er lite information. 

Föreningen har en hemsida som ni hittar på www.brfballstabro.bostadsratterna.se 

Där hittar ni en mängd information som är värdefull för ert kommande boende. I 

trapphusen har vi elektroniska informationstavlor där vi löpande informerar om 

aktuella saker. Ibland ger vi även ut information i form av infoblad i pappersform. Det 

finns även en anslagstavla i trapphuset där det bland annat finns telefonnummer till 

vår felanmälan och jour. Ett viktigt dokument är föreningens stadgar, som vi hoppas 

att ni tar del av (finns på hemsidan). 

 

Vi påminner om att förutom att ni naturligtvis ska få alla nycklar så ska även 

parkeringstillstånd (2st) och ”posttaggar” (3st) överlämnas av säljaren.  

Regleringen av kostnaden för lägenhetselen, som debiteras i efterskott, hanteras 

mellan säljare och köpare. 

I överlåtelsen anges flera förnamn därför vill vi att ni via kontaktvägen på hemsidan 

till styrelsen bekräftar vilka namn ni vill ha på ert postfack och tidningshållaren 

utanför lägenhetsdörren. 

Styrelsen arbetar löpande med att underhålla våra fastigheter och det omfattar 

naturligtvis även våra trapphus. En flyttprocess innebär ju en mängd hantering av 

möbler och inventarier. Oftast så anlitas en flyttfirma för detta och vår erfarenhet är 

att det varierar mycket hur dessa agerar. Det är angeläget att våra trapphus och 

hissar inte skadas i samband med transporterna utan får förbli hela och snygga. Det 

är vår övertygelse att ni har samma målsättning men skulle det uppkomma en skada 

så är det bara att höra av sig till styrelsen. 

  

Med förhoppningen att ni kommer att trivas med ert boende i vår förening! 

Styrelsen Brf Bällsta Bro 

 

http://www.brfballstabro.bostadsratterna.se/

