
BRF Bromma Tracks 

Information till dig som hyr i andra hand 

Detta informationsblad ger er en allmän information om de regler som gäller i föreningen. Tag er 

gärna tid att läsa denna information. 

Föreningen 

Föreningens hemsida är www.brfbrommatracks.se. Där hittar du all information du behöver om 

föreningen och Ditt boende. Det finns också en facebookgrupp som heter ”Grannarna på 

Klädesvägen”. Gå gärna med i gruppen för att diskutera med grannar och få svar på aktuella frågor.  

 

Har du några frågor eller synpunkter så är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen på 

styrelsen@brfbrommatracks.se. Ibland hamnar svar från styrelsen i skräpposten så om du skickat en 

fråga till styrelsen och saknar svar så rekommenderar vi att du tar en titt i skräpposten.  

 

Poolen 

På gården finns en gemensam pool som är öppen under juni-augusti. Poolen öppnar senast 10.00 och 

stänger vid 22.00 samtliga dagar under säsong. Du kan läsa om poolens ordningsregler på 

föreningens hemsida.  

 

Övernattningslägenhet 

Föreningen har en övernattningslägenhet. Avgiften för att hyra lägenheten är 300 kronor för ett 

dygn. För att boka lokalen behöver du registrera dig på föreningens hemsida. Där kan du också läsa 

om de ordningsregler som gäller för övernattningslägenheten. 

 

Kostnaden för bokning av övernattningslägenheten läggs på medlemmens avi så det är viktigt att Du 

som hyr i andra hand har en särskild överenskommelse med innehavaren av bostadsrätten att du får 

boka övernattningslägenheten. 

Tvättstuga 

I källaren på Klädesvägen 40 finns en gemensam tvättstuga. Du bokar den med den cylinder som 

tillhör lägenheten. Bokningstavlan finns i anslutning till tvättstugan.   

 

Barnvagnar och cyklar 

I varje port finns särskilda utrymmen för barnvagnar och cyklar.  

 

Återvinning och avfallshantering 

På gården finns ett antal nedkast för hushållssopor. Där får enbart hushållssopor slängas. 

 

Det finns ett separat återvinningsrum innehållande kärl för återvinning där tidningar 

pappersförpackningar, glas, plast, metaller, batterier ska slängas. För övrigt avfall hänvisas till 

återvinningsstationen i Bromma återvinningscentral, adress Linta gårdsväg 16. 

http://www.brfbrommatracks.se/
mailto:styrelsen@brfbrommatracks.se


Detta återvinningsrum är kameraövervakat och om grovsopor slängs fel eller sopor placeras på 

golvet kommer bostadsrättsinnehavare/hyresgäst debiteras den kostnad föreningen har för att forsla 

bort soporna.  

Vid osäkerhet om var avfall skall lämnas hänvisas till Återvinnings Stockholm 

www.atervinningstockholm.se 

Bilpool 

Föreningen har en egen bilpool. På föreningens hemsida kan du läsa hur du ansluter dig till bilpoolen 

samt bokar den. Där hittar du också mer information om vad det kostar.  

 

Parkering 

Föreningen har 80 garageplatser under gården och 20 p-platser utomhus som administreras av 

Parkando. Avgiften för parkering i garage är 1 250 kronor per månad och 750 kronor per månad 

utomhus.  Ansökan om parkeringsplats görs på föreningens hemsida.  

 

Besöksparkering 

Det finns 10 besöksparkeringarna på parkeringen bakom Klädesvägen 38.  Det finns också 

besöksparkeringar i föreningens garage där platserna 18-25 är reserverade som besöksparkering för 

medlemmar och medlemmarnas gäster. För att ta sig till besöksparkeringen i garaget åker du fram till 

porten, går sedan in genom dörren till vänster genom att använda samma kod som vi har till våra 

portar men trycker också in OK efter koden. Därefter öppnar du porten genom att trycka på 

knapparna med pilarna (DRA EJ I NÅGRA SNÖREN). När ni sedan åker ut igen trycker ni återigen på 

knapparna med pilarna så öppnas porten. 

 

Betalning sker genom att använda Parksters app eller genom SMS-betalning. Kostnaden är 5 kronor i 

timmen.  

Brandskydd 

Varje lägenhet skall ha en brandvarnare. Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är 

brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand.  

 

Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet.  

Styrelsen rekommenderar också att alla lägenhetsinnehavare köper brandsläckare och brandfilt för 

att snabbt kunna släcka mindre bränder. 6 kg Pulversläckare rekommenderas. 

I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare 

får du förvara högst 10 liter. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, tändvätska, T-röd, gasol, 

acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja. 

I källarförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras. 

Diskmaskin och Tvättmaskin 

För att undvika vattenskador i huset skall Du, endast när maskinen används, öppna ventilen för 

vattentillförsel.  När maskinerna inte används skall ventilen vara stängd.  När maskiner är i drift skall 

Du vara hemma.       

 

 

 

http://www.atervinningstockholm.se/


TV, Bredband, Telefon 

Föreningen är ansluten till Comhem. Vid fel kontaktar du Comhem på telefon 90 222 eller e-post 

kundservice@comhem.com.  

 

Felanmälan 

Felanmälningar görs i första hand till den som Du hyr av.  
Vid akuta ärenden med fara för person eller fastighet anmäler Du direkt till journumret  

08-617 76 00. Kostnaden för jouren kan hamna på bostadsrättsinnehavaren. 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall så ringer ni 112 

Insekter/skadedjur 

Hittar ni insekter/skadedjur i lägenheten ska ni kontakta den ni hyr av.  
 
Blockera ej hissdörrarna 

Ni får inte blockera hissdörrarna. Om ni blockerar hissdörrarna så gör dörrarna 20 försök att 
stänga och därefter stängs hissen av och en reparatör måste tillkallas. Det är därför viktigt 
att ni vid in- och utflyttning aldrig blockerar hissdörrarna. Om ni orsakar blockering och 
reparatör måste tillkallas kan ni bli skyldiga att stå för kostnaden.   
 
Skötselpärm 
På föreningens hemsida hittar du också en skötselpärm där det står hur du underhåller och 
sköter det mesta i lägenheten (vitvaror, golv, väggar m m) 
 

mailto:kundservice@comhem.com

