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Att bo i bostadsrätt 
Informationsskrift Brf Knuts Park 

 
Disponentgatan 16 St Knuts väg 8A, 8B, 10A, 10B 

 
 

Du är medlem i bostadsrättsföreningen Knuts Park, Malmö. 
Du och de övriga medlemmarna äger tillsammans föreningens 

fastigheter med tillhörande grönområden. Varje månad betalar du 
en avgift som går till bostadsrättsföreningens kapital och 

driftskostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på 
föreningens lån. Driftskostnaderna är reparationer, 

fastighetsskötsel, vatten, värme m.m. I månadsavgiften ingår också 
avsättning för framtida underhåll. 
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Hemsida 
Föreningen har en hemsida där du hittar all information du behöver som  

medlem. Adressen är www.knutspark.se 
 

Felanmälan 
Felanmälan görs till Bredablick och tas emot vardagar mellan kl. 8.30 - 16.00 

Telefon 040 - 600 96 10, alternativt via formulär på Bredablicks hemsida. 
 

Felanmälan: http://bredablickforvaltning.se/felanmalan 
 

Vid akuta fel under övriga tider och som inte kan vänta till nästkommande vardag, 
kontakta Örestads Bevakning via telefon: 

 
AKUT Felanmälan: 040 - 93 12 70 

 
 OBS! Medlemmar står själva för kostnaderna för utryckning av Örestads 

Bevakning. 
 
 

Vem bestämmer? 
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter.  

Tillsammans beslutar vi i enlighet med våra stadgar om det som gäller vår förening. 
 

Genom att sköta våra fastigheter väl och åtgärda de brister som uppstår kan vi hålla 
kostnaderna nere. Det bästa för vår förening är när många engagerar sig och försöker nå  
gemensamma lösningar. Bostadsrättsföreningens styrelse leder föreningens verksamhet. 

Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma och består av personer som själva bor i 
föreningen. Styrelsemöten hålls i normalfall 10-12 gånger per år. Ordinarie 

föreningsstämma äger rum en gång per år, senast 6 månader efter räkenskapsårets 
utgång, oftast under april/maj månad. 

Alla medlemmar kallas till stämman. Vid stämman ger styrelsen en årsredovisning som 
innehåller en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Revisorerna redovisar resultatet av sin 

granskning. Vid stämman kan du som medlem i föreningen granska och ge dina 
synpunkter på verksamheten. Kontakten med styrelsen sker via mail, info@knutspark.se. 
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Vem ansvarar? 
Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för underhållet av de gemensamma utrymmena 
i fastigheten (tvättstugor, trapphus m.m.) samt för det yttre underhållet (fasader, yttertak, 

gårdsytor m.m.) 
Du ansvarar själv för lägenhetens inre underhåll. Det innebär att byte  

av spisar, kylskåp och övrig inredning är ditt ansvar. Du ansvarar också  
för golvläggning, tapetsering och invändig målning. Läs mera i  

föreningens stadgar § 14  15. Föreningens stadgar är från maj 2018. Om  
du gör egna installationer, t.ex. av diskmaskin, ansvarar du själv för  
dem samt för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådana  
installationer. Ta del av bostadsrättsföreningens stadgar (finns på  

hemsidan). Stadgarna reglerar bl.a. förhållandet mellan  
bostadsrättsföreningen och dess medlemmar. 

 
Vad får jag göra utan styrelsens tillstånd? 

En bostadsrättshavare har en omfattande rätt att göra ändringar i sin  
lägenhet. Endast i vissa fall krävs styrelsens tillstånd. Bestämmelserna  
framgår av 7 kap 7 § bostadsrättslagen. När det rör sig om ingrepp i  

bärande konstruktion, ingrepp i ledningar eller annan väsentlig ändring,  
krävs styrelsens tillstånd för att få utföra åtgärd, och tillstånd ska  

ges endast om åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för  
föreningen. Det innebär i grova drag att bostadsrättshavaren inte har  
möjlighet att ensidigt, utan styrelsens tillstånd, utföra annan åtgärd  
än vad som ändå ryms inom bostadsrättshavarens ansvar för att hålla  
lägenheten i gott skick, jfr 7 kap 12 § bostadsrättslagen. Det betyder  

att ska du t ex flytta ditt kök måste du ha styrelsens tillstånd först.  
Blankett för ansökan finns på hemsidan. 
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Våra fastigheter 
Föreningens fastigheter är byggda 1936. Byte av tappvattenstammar och  

relining av avloppsstammar gjordes 2009. Även elstammarna är bytta 2009.  
Taket, fasaden och fönstren renoverades 2013-2014. Relining av skorstenarna gjordes 

2021.  För elen i resp. lgh ansvarar du själv. 
 

Föreningens fastigheter har beteckningen Alen 2 och 5. 
Följande bostadsrätts/hyresrätts och uthyrningsenheter ingår: 

Lägenheter med bostadsrätt 
1 rum och kök 30 
2 rum och kök 12  

Summa: 43 
Lägenheter med hyresrätt 

1 rum och kök 1 
 Summa: 1 

Lokaler med hyresrätt 2 
Parkeringsplatser 5 

 

Tvättstugor 
2 tvättstugor finns i fastigheten på S:t Knuts väg. 

För allas trivsel är det viktigt att du noga följer de instruktioner  
som finns anslagna i tvättstugan. Tänk på att det ska vara tyst i  

tvättstugor och torkrum kl. 21.00 av respekt för de boende i huset. 
 

Tvättstuga 1 
Bokning av tvättstugan innebär också rätt att samtidigt disponera tillhörande torkrum. 

 
Tvättider, alla dagar: 

08.00-12.00 
12.00-16.00 
16.00-20.00 

 
Torktider (tumlare & torkrum), alla dagar: 

08.00-13.00 
12.00-17.00 
16.00-21.00 
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Tvättstuga 2 
Bokning av tvättstugan innebär också rätt att samtidigt disponera tillhörande torkrum. 

 
Tvättider, alla dagar: 

08.00-12.00 
12.00-16.00 
16.00-20.00 

 
Torktider (tumlare & torkrum), alla dagar: 

08.00-13.00 
12.00-17.00 
16.00-21.00 

 
Bokning får endast göras med den gula, låsbara markören som hör till din  

lägenhet. På bokningstavlan utanför tvättstugan sätter du markören på önskad tid. 
 

När du är färdig: Flytta markören till en annan tid eller till en  
"parkeringsplats". När du flyttat markören från din tid innebär det att  

du tvättat färdigt, d.v.s. att den återstående tiden kan nyttjas av någon annan.  
Obs! Om du bokat ett tvättpass men inte nyttjat tiden inom två timmar får  

annan medlem ta resterande tid. Glöm inte att göra rent och städa  
tvättstugan! Lämna tvättstugan i det skick du vill finna den! 

 
Gemensamma utrymmen 

Till de gemensamma utrymmena räknas trapphus, tvättstugor, förråd och  
gården. Det finns även ett mindre rum i källaren vid trappa 8A som går  

att använda till verkstad eller liknande om man har något projekt man vill  
jobba på. Kontakta styrelsen via mail för att få låna nyckeln till rummet. 

 
Namn/kontaktuppgift ändring 

Trapphustavlor: Bredablick förvaltning sköter om ändring av namn. 
Postbox och Tidningsklämma: Bredablick förvaltning sköter ändring av namn. 

 
Dörrskylt: Om du vill ha en mässingsskylt med ditt namn på din dörr så  

ansvarar du för det själv, flera boende som önskat detta har beställt  
från Namnskyltsbutiken på S:t Knuts Torg 4. 
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Kodlås 
Fastighetens entrédörrar samt grind till gården är försedda med kodlås.  

När koden byts kommer detta att meddelas i god tid via mail. Var  
restriktiv med att lämna ut portkoden till utomstående. 

 

Kabel TV 
Föreningens fastighetsnät är anslutet till kabel TV via Canal Digital  

och föreningen betalar en avgift för basutbudet. Vill du se TV program  
utöver basutbudet måste du betala en särskild avgift.  

 
Kontakta Canal Digital: http://www.canaldigital.se/start 

 
Internet 

Bredband ingår i avgiften. Varje lägenhet har ett bredbandsuttag precis  
ovanför ytterdörren, det är en liten vit fyrkantig dosa som det står  

tele 2 på (Tele2 är numera uppköpta av Telenor). För att få  
internetuppkoppling måste du ansluta en nätverkskabel och en router till  

uttaget. Följ sedan instruktionen som medföljer routern om hur du skapar  
en trådlös nätverksanslutning.Vid problem så kontaktar du Telenor. 

 
Sopor/Källsortering 

Föreningen har en sopstation för källsortering av glas, metall, papper  
och plast samt batterier. För att slippa överfulla soptunnor var vänlig  

vik kartongerna väl innan du slänger. Om tunnorna blir fulla vänta till  
dessa har tömts, på så sätt undviker vi att skräpa ner kring tunnorna på  

sopstationen. Grovsopor t.ex. möbler och grovt kartongemballage  
transporterar du själv till kommunens avfallsanläggningar (se  

information på kommunens hemsida). Man får inte lämna annat avfall i  
sopstationen! Glas ska ej slängas efter kl. 22.00 då ljudet stör boende  

i huset. 
 

Källarförråd 
Till din lägenhet hör ett källarförråd. Det ska vara märkt med ditt  

lägenhetsnummer. Kontrollera att numren överensstämmer. Lämna inte din  
förrådsdörr olåst, inte ens om förrådet är tomt. Möbler och skräp får  

under inga omständigheter lämnas utanför det egna förrådsutrymmet. 
 

Cykel och mopedförvaring 
Cyklar kan förvaras i cykelställen på fastighetens innergård. Det finns  
ett särskilt cykelrum i källarplanet vid 10B. Din vanliga nyckel passar. 
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Biluppställningsplatser 
Föreningen har 6 parkeringsplatser på innergården. Mot särskild avgift  

får du disponera en plats. Kontakta förvaltaren Bredablick för att  
ställa dig i kö till en plats. 

 

Ordningsregler 
Några allmänna ordnings och trivselregler (se vidare på hemsidan), som det är bra att 

känna till: 
 

 
 
 

För allas vår trivsel är det viktigt att du följer de anvisningar som gäller. 
  Är du osäker om vad som gäller? Kontakta gärna styrelsen eller förvaltaren. 

• Störande ljud skall inte förekomma mellan kl 22-07 
• Var aktsam om föreningens egendom 
• Anmäl genast skador inom fastigheten till Bredablick 
• handha eventuella husdjur väl så att förorening eller skador ej uppstår inom föreningen 
•  trapphus och övriga allmänna utrymmen i källare och på vind får ej användas som 

förvaringsplats för privata tillhörigheter 
•  dörrar till källare och vind skall hållas låsta 
•  övriga lämnade föreskrifter från styrelse och förvaltare skall följas 


