VA# LKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD
Nä r man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man
funderar ö ver. Om lä genheten, områ det, service m.m.
A# ven om man tagit reda på en del i fö rvä g så kan sä kert må nga
andra frå gor dyka upp.
Vi har gjort en liten information fö r att du ska få svar på nå gra
frå gor, och kanske lite hjä lp i bö rjan.
Vå r bostadsrä ttsfö rening anvä nder sig av sjä lvkostnadsprincipen.
Detta innebä r att delä garna (medlemmarna) inte betalar andra
avgifter ä n de som motsvarar fö reningens kostnader. Vi bö r dä rfö r
alla hjä lpas å t alla hå lla kostnaderna nere.
Nä r du anmä ler din adress till folkbokfö ringen, anvä nd det
fyrsiffriga lä genhetsnumret som finns anslaget i porten.

Vi hä lsar dig vä lkommen och hoppas du skall trivas i din
nya bostad.
BRF STRANDPARKEN STYRELSEN.
BRF STRANDPARKEN har 258 lä genheter på Tallvä gen 3 – 5 – 7 –
9.
Omsä ttningen ä r ca 16 miljoner per å r.
Vå r ekonomi skö ts av Fö rvaltnings AB Castor, Sundsvall
KONTORET Tel. 55 47 25
A# r alltid bemannat onsdagar mellan kl 16oo - 18oo. Vå r tel.
svarare finns alltid till fö r dina meddelanden. Vicevä rd Greger
Bylund 070-647 03 51

FASTIGHETSSKO# TSEL Tel. 070-647 03 51
Styrelsen ansvarar fö r fö reningens yttre och inre skö tsel. Vå r
fastighetsskö tare Greger Bylund ä r heltidsanstä lld. Detta innebä r
att han finns till hands under dagtid 07oo-16oo. Fredagar 07oo –
l4oo. Lö rdagar och sö ndagar ä r så ledes hans lediga dagar. Vid
akuta situationer eller om nå got hä nder som krä ver omedelbar
å tgä rd skall han direkt kontaktas.
Eventuell felanmä lan kan gö ras på sä rskild blankett som finns på
kontoret.
Lä mnas i brevlå dan utanfö r kontorsdö rren.
FO# RSA# KRINGAR
Du tecknar sjä lv hemfö rsä kring fö r din lä genhet. Det speciella
bostadsrä ttstillä gget som finns, tecknas av fö reningen centralt.
HYROR
Inbetalning av hyror skall ske varje må nad med de
inbetalningsavier som du få r kvartalsvis.
Vill du hellre ha autogiro. Kontakta kontoret eller anmä l det på din
internetbank.
PARKERING - GARAGE
Garage finns fö r 143 bilar.
På parkeringsdä cket finns plats fö r ytterligare 175 bilar. Flera
med motorvä rmare om så ö nskas.
Parkering ä r inte tillå ten på ö vriga platser utom fö r ur- och
ilastning.
Fö r besö kande och gä ster ä r parkering tillå ten på garagetaket
under tiden 06oo - 24oo.
Om bil skall vara uppstä lld nattetid må ste sä rskilt P-tillstå nd
finnas vä l synligt frå n framrutan.
Vä nd dig till kontoret.

TVA# TTSTUGOR
Finns på varje vå ningsplan. I varje tvä ttstuga finns
Skö tselfö reskrifter uppsatta. Dessa skall noggrant fö ljas. Fö r
notering av ö nskad tvä ttdag finns tvä ttlistor uppsatta.
Efter varje anvä ndning skall tvä ttstugan stä das.
Vid eventuella fel eller tveksamhet om hur maskinerna fungerar,
kontakta vaktmä staren.
GROVTVÄTTSTUGA
Finns vid entré n Tallvä gen 5B.
PORTKOD
Kodlä sare finns vid samtliga entré dö rrar. Koden fungerar mellan
kl 06oo – 19oo Portkoden byts två gå nger per å r.

TV_KANALER
SVT 1
SVT 2
SVT 24
TV 3
TV 4
KANAL 5
TV 6
SJUAN
TV 8
KANAL 9
TV 10
TV 11
TV 12
FOX
TLC
ACESS
SVT 1 HD
SVT 2 HD
KUNSKAPSKANALEN / BARNKANALEN
Om du önskar fler kanaler beställer du det själv via ComHem eller Telia.

GÄSTLÄGENHETER
Finns i Tallvä gen 5B och 7B och kan hyras vid behov. Kostnad kr
200: -/natt. Kontakta kontoret.
Endast kontant betalning.

FACILITETER
Som boende i Strandparken har du mö jlighet att utnyttja
nedanstå ende aktiviteter.
Bastu damer torsdagar 15 – 21- herrar fredagar 15 - 21 Vä vstuga
Snickerilokal
Mö teslokal med biljardbord
Motionslokal
Bouleplan
Frisersalong, dam och herr Vå rdcentral
Kyrksal
Playa
Minibibliotek
Fritidsgå rd
SOPHANTERING
Soporna sorteras i olika kä rl fö r hushå llssopor, plast, glas, och
metall. På sar fö r matavfall skall lä mnas i de bruna kä rlen i
soprummen. Nya på sar hä mtar du på kontoret. Fö r tidningar,
kartonger och pappersavfall finns
2 container av varje uppstä llda vid Tallvä gen 5A
Grovsopor lä mnas i sä rskilda soprum.
Byggavfall och miljö avfall som fä rg t ex få r inte lä mnas i
grovsoprummen.

GEMENSAM EL
Frå n och med oktober 2006 har fö reningen infö rt gemensam
elfö rbrukningsmä tning.
Kostnaden baseras på fö rbrukningen fö regå ende å r och debiteras
preliminä rt på hyresavin.
Avrä kning sker 1 gå ng/å r. 31 aug.
INTERNET
A# r du intresserad av bredband så har fö reningen fiber frå n Telia.
Anslutning till fiberkabeln finns ovanfö r lä genhetsdö rren.
Mö jlighet finns att få bå de internet, digital tv och telefoni via
bredbandet. Com Hem erbjuder samma sak via TV-uttaget.
Du kontaktar sjä lv Telia eller Com Hem om du vill ansluta dig.
OMBYGGNAD/ REPARATIONER
Bostadsrä ttsinnehavare få r inte utan styrelsens medgivande
utfö ra ombyggnader eller installationer i lä genheten.
Alla planerade fö rä ndringar och installationer skall dä rfö r fö rst
anmä las till styrelsen. Godkä nns fö rä ndringen skall den utfö ras
fackmannamä ssigt och enligt de anvisningar som finns i bl a
Svensk Byggnorm.
Alla fö rä ndringar skall besiktas efter det att anmä lan gjorts om att
arbetet har slutfö rts. Fö ljs inte detta ä r bostadsrä ttsä garen
ansvarig och betalningsskyldig fö r de eventuella skador och
olä genheter som kan drabba fö reningen med anledning av
ombyggnationen.

TRIVSELFRAf GOR Inre ordningsregler
Vi bö r inte utfö ra underhå ll (borra, spika i vä ggar etc) på vardagar
under tiden 19oo – 07oo
Lö rdagar undviker vi detta fö re kl 10oo och efter kl 16oo
Sö ndagar och helgdagar bö r det vara tyst och lugnt.
Undvik vattentappning fö r bad alla dagar 22.00 – 07.00.
Ljudvolymen fö r RADIO och TV bö r anpassas så att nä rboende
inte stö rs.
Se till att egna och andras husdjur inte stö r och fö rorenar inom
fastigheten.
Naturligtvis rö ker vi inte i hissar och trapphus. Ormar och giftiga
djur få r inte finnas i lä genheten Matning av få glar ä r fö rbjudet.
Yttre ordningsregler
Entré dö rrarna skall alltid vara stä ngda. Detta fö r att fö rhindra
obehö riga personer att vistas i trapphus och hissar.
Mö bler eller sopor få r absolut inte placeras i kä llargå ngar utan
skall lä mnas i dä rfö r avsedda soprum.
Rastning av hundar inom områ det ä r fö rbjudet. Hundar skall alltid
vara kopplade.

