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Vi hoppas att du kommer att trivas i vår förening! 

Styrelsen 

 

 

 

 
 
 

Välkommen till bostadsrättsföreningen  

Brf Årsta Torg! 
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E-post: info@brfarstatorg.se | Hemsida: brfarstatorg.se Postadress: Box 7014, 120 02 ÅRSTA 

 

 

 

Bostadsrättsföreningen Brf Årsta Torg består av tre hus på Skedviksvägen 

10 – 50. 

Föreningen har en hemsida www.brfarstatorg.se. Där du kan se aktuell 

information från styrelsen. På hemsidan finns även viktiga dokument såsom 

stadgar, årsredovisningar, medlemsblad, ordningsregler m.m. E-post kan 

skickas till:info@brfarstatorg.se .  

 

Information om kontaktuppgifter till styrelsen finns, förutom på hemsidan, 

anslaget i varje portuppgång på anslagstavlan vid entrén, plan E.  

 

På hemsidan och anslagstavlan vid entrén hittar du även kontaktuppgifter 

om du behöver göra en felanmälan på fastighet, hiss eller kabel-TV.  

 

Styrelsen 

Styrelse utses årligen på föreningsstämman som vanligtvis hålls i 

november. På stämman beslutas om föreningens resultat- och balansräkning 

och beslut tas om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det senaste året. 

Medlemmar i föreningen kan skriva motioner till stämman. 

 

Försäkringar 

Föreningen har förutom försäkring av fastigheterna även tecknat en 

bostadsrättsförsäkring för medlemmarna. Det innebär att du inte behöver 

teckna särskilt tillägg för bostadsrätt i din hemförsäkring. 

 

Tvättstugor 

Det finns en tvättstuga i varje hus. Härutöver finns en tvättstuga på 

Skedviksvägen 10 utrustad med tvättmaskin för grovtvätt. Tvättstugorna är 

bokningsbara samtliga veckodagar mellan kl. 07:00 – 22:00 och bokas med 

låskolv på låstavlor utanför respektive tvättstuga.  

 

 

 

Sophantering 

Hushållssopor – sopnedkast finns i varje port. Viktigt att de är väl 

förpackade i påsar som passar inkastluckan då de annars lätt orsakar stopp i 

vår sopanläggning.  

Återvinning – norra gaveln på huset Skedviksvägen 46-50 samt intill porten 

på Skedviksvägen 10. 

Grovsoprum – norra gaveln på huset Skedviksvägen 46-40 samt intill 

porten på Skedviksvägen 10. Se vidare anslag i respektive grovsoprum. 

 

Farligt avfall som bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, m.m. ska lämnas 

till: 

Östberga återvinningscentral, Bussens väg 2 i Enskede eller   

Mobila miljöstationer, med kvartalsvis hämtning på Hjälmarsvägen 26 intill 

Årsta torg.  

Se turlista www.svoa.se/mobila.  

 

Cykelrum 

Finns i varje hus. 

 

Parkeringsplatser 

Föreningen har tre olika parkeringsmöjligheter: garage, car-port och 

uteplatser till vilka vi har ett kösystem. Vänd dig till styrelsen om du är 

intresserad.  

 

Övrigt 

Föreningen har två iordningställda grillplatser och en mindre lekpark på 

innergården. Slutligen vill vi framföra vikten av att vi alla visar hänsyn till 

varandra och bidrar till ett trevligt boende. 


