[Skriv här]

Välkommen till
Brf West Side Solna

Portkod#______

PORTKOD OCH NYCKLAR
Till din bostad ingår tre lägenhetsnycklar samt tre nycklar till postfacket. Entréerna öppnas endast
med portkod. Vill du beställa extranycklar vänder du dig till Sickla Låsteknik, 08-718 00 53. Du
behöver uppvisa legitimation samt en månadsavi för att kunna beställa nycklar.
BREDBAND OCH DIGITAL-TV
Föreningen har ett gemensamt avtal för bredband/digital TV med Com Hem – obligatorisk avgift
om 210 kronor i månaden tillkommer och faktureras tillsammans med månadsavgiften. Du beställer
din router och digitalbox från Com Hem:s kundtjänst på telefon 90 222, uppge lägenhetsnummer
och förening så skickas detta kostnadsfritt. Är du osäker på hur du får i gång ditt bredband/tv kan
du titta på vår instruktionsfilm i Boappa.
FÖRRÅD
Förråden är uppmärkta med lägenhetsnummer och finns i de flesta fall i samma trapphus som din
lägenhet. Mäklaren ger dig en förrådsritning så att du lättare ska kunna hitta rätt. Observera att du
inte får byta eller ta någon annans förråd. Förråden är av galler och du behöver ett hänglås för att
kunna låsa.
ÖPPNA BALKONGDÖRREN
Om du har en lägenhet med balkong öppnar du balkongdörren genom att trycka in båda
”knapparna” över och under handtaget samtidigt som du öppnar.
CYKELRUM/RULLSTOLSRUM
Finns i källaren i samtliga trapphus.
FELANMÄLAN – SSM PROPERTY SERVICES
Felanmälan gör du på SSM:s hemsida www.ssmliving.se – välj rubriken FELANMÄLAN, där kommer
ditt ärende att registreras för vidare återkoppling och eventuella åtgärder från fastighetsskötaren.
AKUTA FEL – HABITEK FASTIGHETSSERVICE
Vid akuta fel som till exempel vattenläckor, strömavbrott eller liknande skador där risk för skada på
fastighet eller boende föreligger ringer du föreningens fastighetsjour.
08- 645 17 00 (vardagar dagtid 07.00-16.00)
08- 645 17 45 (jourtid 16.00-07.00)
Numren finns även uppsatta i anslagstavlan i varje trapphus.

BRUKSANVISNINGAR
Finns digitalt i Boappa och fysiska i din lägenhet.
LAMPUTTAG
Du kanske har funderat på varför eluttagen för taklamporna ser annorlunda ut än vad du är van
vid? Nya EU-regler sedan april 2019 kräver nya uttag. Har du en äldre lampa behöver du därför byta
ut befintlig stickpropp.
FÄRGKODER
Om du vill veta färgkoder på dina väggar eller tak är det bara att skriva till oss på Boappa.
GARAGE
Garaget är i två plan och rymmer 106 garageplatser. En garageplats kostar 1500 kronor i månaden.
Vid frågor gällande garaget och felparkerade bilar, kontakta Parkandos kundtjänst.
Kontakt: Telefon 08-408 396 38, alla vardagar mellan 09.00-14.00 kundservice@parkando.se
LADDSTOLPE
Du kan även välja laddstolpe till din garageplats. Då kostar garageplatsen 2125 kronor i månaden
och fri laddning ingår.
BOAPPA – DIGITAL FÖRENINGSINFORMATION
Föreningen är ansluten till en föreningsapp - Boappa. Var vänlig ladda ner appen från
Appstore/playbutik så fort som möjligt då föreningens huvudsakliga kommunikation sker den vägen.
Appen heter ”Boappa2”. Sök efter Brf West Side Solna och lägg in dina personliga uppgifter så
kommer föreningen godkänna dig som medlem i appen. I Boappa finns en digital Bo-pärm,
blanketter om uthyrning, ordningsregler och en chatt där ni som boende kan chatta med en
representant från SSM/Brf West Side Solna.
NÄR DU SKA LÅSER DIN YTTERDÖRR (SÄKERHETSDÖRR)
För att låsa din säkerhetsdörr så lyfter du upp handtaget och därefter låser.
LÅS I SERVICELÄGE
Vid vissa tillfällen kan du bli ombedd att sätta ditt lås i serviceläge. Till exempel om någon från vår
eftermarknadsavdelning behöver komma in och åtgärda något i din lägenhet som du felanmält. Du
låser dörren som vanligt men drar ut nyckeln i ett ”10 i 12-läge”. Är du osäker på hur du gör kan du
titta på vår instruktionsfilm i Boappa.

GEMENSAM TAKTERRASS
Föreningen har en gemensam takterrass som är belägen högst upp på våning 8 i trapphus 6,
Gränsgatan 26. Terrassen är öppen för alla men kan i framtiden bli bokningsbar om önskemål finns
från föreningens medlemmar.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHETER
Föreningen har två övernattningslägenheter på våning 1 i trapphus 4, Råsundavägen 168. Du bokar
gästlägenheterna i Boappa och de kostar 350 kronor per natt (max bokning fem dagar i rad).
Övernattningslägenheterna kommer att stå klara till våren 2020.
POOL
Föreningens pool är öppen sommarhalvåret och för poolskötseln ansvarar Cemi. Avtalet med Cemi
innebär att de kommer ut tre gånger i veckan och kontrollerar poolvärden, backspolar med mera.
BILPOOL
I föreningens garage finns en poolbil att hyra för föreningens medlemmar. Poolbilen kommer från
Elbilio och du bokar bilen via deras app. Så smart!
SOPSUG
På föreningens innergård finns en sopsug för hushållsavfall.
KÄLLSORTERINGSRUM
Glas, metall, plast osv ska sorteras i källsorteringsrummet i hus 1, ingång på gården, Lövgatan 55.
Observera att större mängder kartonger, glas och möbler etcetera måste lämnas på återvinningen.
FÖRSÄKRING
Som boende behöver du teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
EL-ABONNEMANG
Du behöver inte jämföra el-abonnemang. Föreningen har redan tecknat ett gemensamt
abonnemang (Blixtia) och din förbrukning faktureras i efterskott tillsammans med din
månadsavgift.
VARMVATTEN
Du betalar för din egen varmvattenförbrukning. Föreningen fakturerar dig i efterskott tillsammans
med din månadsavgift.
STYRELSEN
Vid frågor som rör bostadsrättsföreningen som bland annat andrahandsuthyrning,
ändringsanmälan i lägenhet eller störningar mejla till westsidesolna@ssmliving.se
LOKALER
Våra trevliga lokalhyresgäster kommer att flytta in till våren. Fem av sex lokaler är uthyrda och
följande verksamheter kommer att bedrivas: bilskola, tandläkare, skönhetssalong, ortoped och café.
Verksamheterna beräknas vara i gång
under andra och tredje kvartalet 2020.
ORDNINGSREGLER
Föreningen kommer med tiden att ta fram ordningsregler för de gemensamma ytorna såsom
poolen, takterrassen och övernattningslägenheterna.

