
 
Som vi informerade om i senaste medlemsinfobladet har styrelsen valt att byta förvaltare till Storholmen. Ett kort brev 

från dem fanns med tillsammans med aviseringen som skickades ut i december. I och med bytet förändras en del 

rutiner som vi beskriver nedan. Vi hoppas att alla medlemmar ser fördelarna med bytet av förvaltare och rutiner på 

samma sätt som styrelsen gör. Föreningen är fortfarande en del av HSB Stockholm trots att vi har bytt ut HSB som vår 

förvaltare. Detta ändras alltså inte och föreningen heter därför fortfarande ”HSB Brf Grängen” i officiella sammanhang, 

tex på inbetalningskorten. Eventuella rabatter och andra fördelar som HSB-medlemskapet ger kvarstår därmed. 

Kontaktuppgifter 

Storholmen nås på telefon 0771–786 746 (vardagar kl. 07-21),  

med ett mail på info@storholmen.se eller via www.storholmendirekt.se. 

Kontaktuppgifter finns även på anslagstavlan i portarna samt på hemsidan. 

Ekonomirelaterade frågor 
Det är till Storholmen ni vänder er med alla frågor som rör er lägenhets ekonomi, tex avgiften, avier, OCR-nummer, 

påminnelser, lägenhetsutdrag/mäklarbilder och påskrifter vid omläggning av banklån, underlag för deklaration, 

kontrolluppgifter, blankett för autogiromedgivande och alla andra möjliga liknande frågor som kan dyka upp.  

Avisering för årsavgiften för lägenheten, hyra för p-plats och/eller extra förråd, samt andra debiteringar skickas ut via 

Storholmen och betalas nu till ett bankgiro som föreningen innehar och alltså med föreningen som mottagare. Om ni 

vill anmäla e-faktura ska ni dock söka efter ”Storholmen förvaltning” i internetbanken. Ett valfritt OCR-nummer från 

den senaste aviseringen kan användas vid registreringen av e-faktura. Det dras inte några pengar via eventuella tidigare 

autogiroavtal mot HSB Stockholm, men det är ändå rekommenderat att de avslutas. 

Felanmälan 
All typ av felanmälan görs nu till Storholmen. Detta gäller även maskiner i tvättstugorna. Fastighetsägarna hanterar 

fortfarande den löpande fastighetsskötseln och den vanliga ronderingen och tillsynen som utförs påverkas därför inte. 

Saker som felanmäls hanteras och åtgärdas fortfarande i de flesta fall av Fastighetsägarna, eller Entema om det gäller 

maskiner i tvättstugorna. Syftet att felanmälan går via Storholmen är för att enklare få aktuell statistik och uppföljning.  

Akuta fel med risk för skador, ska under jourtid felanmälas till Securitas på telefon 08-657 64 50 precis som tidigare. 

Överlåtelser och andrahandsuthyrningar 
Om ni ska sälja er lägenhet, meddela er mäklare att vända sig till Storholmen för att få rätt papper och underlag för att 

överlåtelsen ska registreras och godkännas. Det är samma krav som gäller för att godkänna överlåtelsen som tidigare.  

Om ni vill hyra ut i andra hand är det också till Storholmen ni ska vända er för att få blanketter, samt att det är dit ni 

skickar er ansökan. Beslut om uthyrning tas enbart på styrelsemöte, så tänk på att ha framförhållning när ni vill ansöka! 

Styrelsen har fortfarande en restriktiv hållning till att godkänna andrahandsuthyrningar. 

Nycklar 
Vid behov av nycklar till er port och källardörr ska de framöver beställas via Storholmen som kontrollerar vilken nyckel 

ni ska ha. När nyckeln finns tillgänglig får ni på egen hand besöka vår låssmed Sickla Lås på Bolidenvägen 8 för att 

mot uppvisad legitimation hämta ut och betala för nyckeln direkt till dem. Styrelsen är därmed inte längre inblandad. 

Ansökan om att kunna nyttja föreningens bastu, samt köp av brickor till bokningssystemet hanteras fortfarande av 

styrelsen tills vidare, men kan mycket väl komma att flyttas över till Storholmen på samma sätt som med övriga nycklar. 

Kö till parkeringsplats 

Den befintliga kön till parkeringsplats inom föreningen förs över från HSB. Att ställa sig i kö, eller att se vilken plats i 

kön ni har, sker genom inloggning på www.storholmendirekt.se. Regler för tilldelning av p-plats är oförändrade. 

Ombyggnad i lägenheter 
Inför en ombyggnad eller större renovering av er lägenhet är det till vår tekniska förvaltare på Storholmen ni ska vända 

er för att få blankett och hjälp, samt att det är till dem ni skickar er ansökan. De gör en teknisk bedömning av 

ombyggnaden och lämnar därefter ärendet vidare till styrelsen för beslut på kommande styrelsemöte. En något ökad 

hanteringstid är därför att vänta i och med att en mer kompetent bedömning nu utförs jämfört med tidigare. 

Hör av er till styrelsen om ni har några frågor, eller ta upp dem på den infokväll som beskrivs på andra sidan.  

Hälsningar från Styrelsen 

Extra medlemsinfo om  
några ändrade rutiner  


