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Välkommen till Brf Bernstorp! 
 

Vi vill med detta brev informera lite om vår bostadsrättsförening och besvara några av de frågor 

som du kanske funderat över. Mer information finns via föreningens hemsida, 

www.bernstorp.com. Skulle du inte hitta den information du söker via hemsidan går det bra att 

maila styrelsen. Adressen är brfbernstorp@gmail.com. I brådskande ärenden är det bättre att ringa 

direkt till någon i styrelsen. Telefonnummer till styrelsemedlemmarna finns på hemsidan. Ett tredje 

sätt att kontakta styrelsen är genom vår brevlåda i trappuppgång 5A. 

 

För att vi i styrelsen enkelt ska kunna nå ut med viktig information skulle vi uppskatta om vi kan 

lägga till dig och eventuellt andra i ditt hushåll till vår mail-lista. På så vis når vi snabbt ut med 

viktig information. Maila oss helt enkelt din mail-adress och telefonnummer till adressen ovan, så 

snart som möjligt. 

 

Två nycklar för gemensamma utrymmen som källare, vind och soprum, två nycklar till postlådan 

samt dubbel uppsättning nycklar till bokningstavlorna vid tvättstugan är grunduppsättning per 

lägenhet. Finns det behov av ytterligare nycklar till gemensamma utrymmen kan sådana köpas av 

styrelsen för 200 kr/st. 

 

I avgiften ingår tillgång till två förråd, ett i källaren och ett på vinden. Önskar du ytterligare 

utrymme, finns det ett antal extra förråd att hyra för 130 kr/mån. Kontakta styrelsen vid intresse. 

 

Att bo i en bostadsrättsförening medför rättigheter men också skyldigheter, vi vill be dig läsa 

informationen på hemsidan ”Regler och stadgar ” och länken ”Att bo i bostadsrätt” noga. 

 

I fastighetsförsäkringen från Länsförsäkringar ingår bostadsrättsdelen, vilket innebär att du bara 

behöver en vanlig hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. 

 

Internet ingår i månadsavgiften (120 kr per lägenhet och månad). Vår internettjänst levereras 

av Tele2 och datahastigheten är 100/10 Mbps. Analog kabel-TV via Tele2. Det går att teckna 

individuella avtal för IP-telefoni och digital-TV, se www.tele2.se. 

 

Det är viktigt att du tar del av dokumentet ”Rekommendationer gällande renoveringar i 

lägenheterna” på vår hemsida, innan du startar någon renovering av er lägenhet. 

 

Vi har källsortering i fastigheten. Källsortering innebär i all enkelhet att skilja på olika typer  

avfall. Om du hjälper till att sortera bidrar du till både en bättre miljö och en bättre ordning i 

sophuset. Större mängder avfall, t.ex. byggavfall eller skymmande avfall, transporterar du själv 

bort, och lämnar på någon av SYSAVs anläggningar. 

  

Vi har ett antal parkeringsplatser till uthyrning, och det finns ett kösystem för dessa. Anmälan till 

kön görs genom mail till föreningen. 

 

 

mailto:brfbernstorp@gmail.com
http://www.tele2.se/


    
 

 

 
 

Bostadsrättsföreningen Bernstorp   Bernstorpsgatan 5A   217 44 MALMÖ   Org nr: 769611-7774 www.bernstorp.com 

Gården är till för oss alla, stora som små. Det är dock viktigt att tänka på dem som bor runt om. Då 

röken från grillning kan störa, är det endast tillåtet att grilla på den grillplats som finns bakom 

miljöhuset. 

 

Vi träffas alla en dag på våren och en dag på hösten för att städa och umgås. Är du intresserad av 

ytterligare delaktighet i föreningens arbete? Hör gärna av dig till oss och berätta hur du skulle kunna 

bidra till föreningens väl! Det finns bland annat en aktiv gårdsgrupp som arbetar med att ytterligare 

utveckla utemiljön.   

 

Återigen välkommen! 

  
Med vänliga hälsningar/ Styrelsen, Brf Bernstorp  
 


