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Brf Blåkullas hemsida 

Läs gärna på vår hemsida www.blakulla.net om information och nyheter om föreningen 

och vad som gäller på olika områden, särskilt viktigt för nya medlemmar. 

 

Justeringen av årsavgifterna och hyrorna för garageplatser från 2023-01-01 

Alla medlemmar och boende har direkt i sina brevlådor den 24 november 2022 erhållit 

styrelsens informationsblad om justeringen av årsavgifter för lägenheterna respektive 

hyrorna för garageplatser, vilket träder i kraft från och med den 1 januari 2023. 

Informationsbladet är också digitalt uppladdat på föreningens hemsida. 

 

Tillstånd fordras för andrahandsuthyrning av lägenhet 

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att först ha fått tillstånd för 

detta av Brf Blåkullas styrelse efter ansökan som görs via HSB. 

Om andrahandsuthyrning sker utan tillstånd, är den olovlig och kan leda till att 

bostadsrätten förverkas, varigenom innehavaren kan bli av med sin lägenhet. 

Enligt stadgarna ska den som förvärvar en bostadsrätt i föreningen, göra det för att 

permanent bosätta sig i lägenheten och därmed också vara folkbokförd där. 

Läs på hemsidan hur en ansökan går till. Skäl för tillstånd kan till exempel vara arbete 

eller studier på annan ort under en begränsad tid. 

 

Laddning av elfordon 

Vanliga eluttag som finns i garaget och i olika förråd får absolut inte användas för att 

ladda elbil, elmoped eller dylikt. Det innebär en ökad brandrisk genom ev. felaktiga 

kablar mm. samt är otillåten användning av föreningens el.  

Det finns säkra laddplatser att hyra i undre garaget. Vänd dig till HSB om du vill hyra en 

sådan garageplats. 

 

HomeRun-konto 

Glöm inte att uppdatera dig på ditt HomeRun-konto avsett för Tappvattenprojektet vad 

gäller din lägenhets mötestider och produktionstid. Uppgifterna finns i fliken 

Boendepärm. 

 

Väggfasta stolar nu installerade i entréerna 

En väggfast fällbar stol har nu, i enlighet med föreningsstämmans beslut, installerats i 

varje entré för att underlätta på- och avtagning av broddar vintertid. 
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