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Välkommen till Det Goda Vattnet 
 
 
Vi på Paulssons Fastigheter, Siegel Arkitekter samt vår entreprenör Wästbygg hoppas att du 
kommer att få många fina stunder i ditt nya hem och att du kommer att trivas på Det Goda 
Vattnet. 
 
Från vår sida har vi gjort vårt bästa för att uppfylla dina förväntningar och de önskemål du haft. Vi har 
genomgående valt en hög kvalitet på såväl material som utförande i både stort och smått och vill 
betona vår omsorg om dig som lägenhetsköpare. Vårt mål är att ditt hem ska vara en plats där hela 
livet får plats under dagarna och där du sover gott om nätterna. Kort och gott en plats där du trivs, 
både nu och i framtiden. 
 
Säkert vet du redan en hel del om din bostad men mycket är antagligen också okänt.  
I den här pärmen finns samlad information om stort och smått som kan vara både intressant 
och nödvändigt att veta. Tanken är att pärmen skall bidra till att göra ditt boende enkelt och 
trivsamt. 
 
Du har köpt en lägenhet som har synliga betongytor, golv, väggar och handfat är till stora delar av 
detta material. Vi uppmanar dig att ta del av avsnitt i Bopärmen som behandlar just synliga betongytor. 
Ytor ovanför spis eller i badrum kan vara hårt belastade, och skall betongen bevara sin karaktär över 
tid bör den behandlas.  
 
Om du senare väljer att sälja bostaden, lämnas bostadspärmen över till köparen. Pärmen skall 
alltså följa bostaden och uppdateras med den information du får från exempelvis styrelsen.  
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Garantier och övriga trygghetsåtgärder 
 
 

Så här går besiktningsförfarandet till  
 
Slutbesiktning görs innan du tillträder 
bostaden. Besiktningen utförs av en 
besiktningsman (utsedd av 
bostadsrättsföreningens styrelse). Vid 
slutbesiktningen deltar representant för 
bostadsrättsföreningen, entreprenören och du 
som köpare.  
 

Vid tillträde görs en speciell 
inflyttningsbesiktning, här går 
besiktningsmannen igenom 
besiktningsprotokollet som skapades vid 
slutbesiktningen, så att du som köpare kan se 
att besiktningsanmärkningar är åtgärdade inför 
ditt tillträde. 
 
 
 
 
 

 
Garantitid 

Eftersom det kan finnas fel som inte upptäcks förrän det 
gått en tid finns också en garantitid på fem år. Den inleds 
efter att slutbesiktningen godkänts.  
 
Under garantitiden ska allvarliga fel åtgärdas snarast 
möjligt. Fel av enklare karaktär, och som inte ger 
bostadsrättshavaren några direkta problem i boendet, 
samlas ihop och åtgärdas vid samlade tillfällen. Hur 
felanmälan går till kan du läsa om under rubriken 
felanmälan.  Efter två år görs en uppföljande besiktning för 
att se till att fel som har sitt ursprung i entreprenaden blivit 
avhjälpta. 
Efter fem år, vid garantitidens slut, görs vid behov en 
garantibesiktning. Därefter är garantiåtagandet avslutat från 
byggentreprenörens sida. 

  
Egna installationer 
Av säkerhetsskäl och för att garantin skall gälla är det viktigt 
att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. 
Installationer måste alltid utföras av behörig installatör.  
 

Brandskydd 
I lägenheterna finns brandvarnare installerade.  

 
Hemförsäkring 
För ett komplett försäkringsskydd i en bostadsrättslägenhet 
krävs både en hemförsäkring och en 
bostadsrättstilläggsförsäkring. 
 
Hemförsäkringen tecknar du själv med valfritt 
försäkringsbolag. Brf Det Goda Vattnet har tecknat en 
kollektiv bostadsrättsförsäkring. Du behöver således inte 
teckna tillägget privat utan endast en hemförsäkring utan 
bostadsrättstillägg.  

Trägolven lever med årstiderna 
Även trägolven påverkas av luftfuktigheten, 
under vintern kan golvet både krympa och 
kupa sig på grund av att det råder en låg 
relativ luftfuktighet inomhus. Under 
sommaren ökar den relativa luftfuktigheten 
och träet vidgar sig igen. Med rätt underhåll 
har trägolv mycket lång livslängd. 
 
  
Skötselanvisningar 
Till material och produkter följer 
skötselanvisningar. I dessa finns 
information som hjälper dig att hålla 
bostaden i samma fina skick som när du 
flyttade in. 
 
 

Vid vattenskada 
Om bostaden råkar ut för en vattenskada 
ska du omgående stänga av vattnet. 
Avstängningsventiler finns på respektive 
vattenledning eller gemensamt bakom en 
lucka i ett schakt. Ta reda på var ventilerna 
är placerade så att du snabbt kan stänga 
av vattnet vi läckage. 
 
 

Barnsäkerhetsspärrar 
Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska 
i nybyggda bostäder och krävs för 
godkännande vid slutbesiktningen. Har du 
inte behov av dessa kan du enkelt montera 
bort dem för eventuellt framtida behov. 
Spara dem gärna på lämpligt ställe! 
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Vem ska svara för underhållet  
av bostadsrätten?  
 
 
Nedan följer en tolkning av Bostadsrättslagen (1991:614, 7 kap). Om du saknar något i listan, kontakta 
styrelsen. Listan är allmän, motsvarar inte alltid Det Goda Vattnets standard eller tillval. 

  
BYGGDEL  
 

FÖRENINGENS 
ANSVAR 

MEDLEMENS 
ANSVAR 

ANMÄRKNING 

 
BALKONG 

    

Målning av utsida, tak, front 
och skärm 

X   

Gemensamma 
planteringslådor, 
bevattningssystem 

X  I de fall du har tillgång till en 
planteringslåda där du ansvara för 
växterna ska du sköta om växterna. Se 
dokument ”Planteringslådor 
skötselfördelning” 

 
YTTERDÖRR 

   

Dörrblad, karm och foder  X  

Utvändig ytbehandling av 
dörrblad, karm och foder 

X   

Låsanordning, handtag och 
ringklocka 

 X  

Tidningshållare X   

Tätningslist  X  

 
GOLV I BOSTADEN 

   

Parkett, golvmatta, klinker 
eller annat ytskikt 

 X  

 
VÄGGAR OCH TAK I 
BOSTADEN 

   

Ytskikt, målning eller annan 
behandling 

 X I våtrum avses golv-, vägg, 
ytbehandling matta och/eller keramiska 
plattor med bakomliggande 
tätskikt 

 
FÖNSTER OCH 
FÖNSTERDÖRRAR 

   

Invändig målning samt mellan 
bågarna 

 X  

Yttre målning  X  

Fönsterglas  X  

Spanjolett inklusive handtag  X  

Beslag  X  

Fönsterbänk och persienner  X  

Vädringsfilter och 
tätningslister 

 X  

    

VVS-ARTIKLAR    

Badkar och tvättställ 
Loggiabadkar 
Spabad 

 X 
X 
X 

 

Duschvägg  X  

Blandare, duschanordning, 
vattenlås, 
bottenventiler och packningar 

 X  

WC-stol – porslin och sits  X  
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BYGGDEL  
 

FÖRENINGENS 
ANSVAR 

MEDLEMENS 
ANSVAR 

ANMÄRKNING 

WC-stol – anordning för 
vattentillförsel 

X   

Diskbänk inklusive blandare  X  

 
Kall- och varmvattenledningar 
inklusive armatur 

  
X 

 
Inne i lägenheten 

Avloppsledningar med 
golvbrunn och sil, inklusive 
avloppsrensning 

 X Inne i lägenheten 

Vattenradiatorer med ventiler 
och termostat 

X  Medlemmen ansvarar för målning 

Ventilationsdon  X Medlemmen rengör till- och frånluftdon 

Ventilationsfilter X X Föreningen tillhandahåller 
ventilationsfilter, medlemmen rengör 
och byter filter. 

Tvättmaskin och torktumlare  X  

Tvättho 
Betonghandfat  

 X 
X 

 
Avsedda polishprodukter upprätthåller 
glans och avstötande förmåga, se 
produkter hos BetongDesign.   

 
KÖKSUTRUSTNING 

   

Diskmaskin  X  

Kyl- och frysskåp  X  

Spis och spiskåpa  X Fläktfilter demonteras för hand och kan 
tvättas i diskmaskin.  

 
ÖVRIGT 

   

Förråd som tillhör bostaden  X  

Elcentral och ledningar fram 
till denna 

X   

Övriga elledningar  X Inne i lägenheten 

Strömbrytare och vägguttag  X Inne i lägenheten 

Inredningssnickerier som 
trösklar, 
socklar, foder och lister 

 X  

Badrumsskåp och hatthylla  X  

Med lägenheten levererade 
armaturer 

 X Inne i lägenheten 

Innerdörrar  X  

Beslag  X  
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Gemensamma utrymmen 
 
 
Inom fastigheten finns flera gemensamma 
utrymmen. I allt från trappor och entréer till bastu 
och badtunna delas utrymmet med andra. Det 
innebär naturligtvis att hänsyn måste tas så att alla 
verkligen kan använda dem. Vi hoppas att de 
lokaler som finns ska vara en stor tillgång för dig i 
ditt boende. 

 

Fria utrymningsvägar  
Det är förbjudet att blockera utrymningsvägar 
såsom trappor, entréer, loftgångar och gångvägar 
med cyklar, barnvagnar, pulkor och andra 
skrymmande föremål. Framkomligheten skall vara 
god för städpersonal samt för ambulanspersonal 
och brandmän vid en eventuell olycka. Ur brand- 
och stöldsynpunkt skall dörrar hållas låsta. Det är 
också mycket viktigt att så kallade branddörrar är 
stängda.  
Ur brand- och städsynpunkt får det inte läggas ut 
entrémattor ute i trapphuset utan de ska ligga på 
insidan. 
 

Förråd  
En del av bostadsrätterna har ett eget förråd 
beläget på plan 09. Lägenhetsinnehavaren 
ansvarar själv för hänglås till detta.  
 

Gemensam pool på innergård  
På innergården mot söder finns en naturpool, 
denna är till för alla boende på Det Goda Vattnet.  
 

Gemensam badtunna på plan 19  
På plan 9 finns det en badtunna tillgänglig för alla 
boende på Det Goda Vattnet, dennaa är 
bokningsbar via bostadsrättsföreningen. Tänk på att 
antalet personer på balkongytan är begränsad, för 
mer information se anslag vid badtunnan.  

 

Bastu   
På innergården vid naturpoolen finns det en bastu, 
denna är till för alla boende på Det Goda Vattnet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sophantering 
Sopsugen 
I sopsugen ska restavfall, matavfall, 
plastförpackningar och kartongförpackning kastas i 
avsett och uppmärkt inkast.  Hitta mer information 
under skötselflik 2.27.  

  
UWS 
I UWS kastar boende glas, metall och tidningar. 
UWS (Underground Waste System) är ett 
standardsystem som används av bland annat 
Lunds kommun. En UWS består av en 3–5 
kubikmeter stor behållare som göms i en 
betongkasun under marken. Allt som syns ovan jord 
är ett stilrent, brevlådeliknande inkast.  
UWS finns på Neversvägen, Programmeraregatan 
och Systemaregatan. Se bilaga 2.27 för 
Översiktsritning Sophantering Brunnshög för 
placering och struktur under skötselflikarna. 
 

 
Bilparkering 
Parkeringsplatser finns i P-huset Aurora.  
De boende i föreningen har rätt till minst 37 platser.  
Kontakta LKP för att lösa månadskort.  
 

Bil-pool  
Brf Det Goda Vattner har ingått ett avtal om medlemskap i en bilpool som heter “M”. Bilpoolsbilarna 
står i LKP:s parkeringshus Aurora. Se dokument ”Det Goda Vattnet bilpool info” 

 

Cykelparkering 

Cykelparkering sker i cykelställ placerade i cykelförråd plan 09, mot Telefonistgatan och på loftgångar. 
Vid cykelparkeringen på plan 9 finns det förberedd yta för cykelreparation. 

 

Cykel-pool 
Som boende på Det Goda Vattnet har du tillgång till en cykelpool, det finns ett antal cyklar som 
föreningen äger och som ni boende kan använda. Bokningssystem via bostadsrättsföreningen.

[!] Förvara inte stöldbegärlig 
egendom i allmänna olåsta 
utrymmen. Vid stöld kan det 
äventyra möjligheten att få 
ersättning från försäkringsbolaget. 
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Nycklar och post 
 

Till lägenheten finns det 3 st bostadsnycklar, 3 
st taggar och 3 st nycklar till postboxen. 
Nycklarna kvitteras ut i samband med 
inflyttning. Nycklarna går inte att kopiera själv 
utan behöver du extra nycklar så tar du kontakt 
med bostadsrättsföreningens styrelse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyckel Används till 
 
Bostadsnyckel  Lägenhetsdörren 
 
Taggar Entrédörrarna 
 
Postboxnyckel Postboxen 
 
 

 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 

Posthantering 
Posten levereras till postboxar vid huvudentré. 
Om du bor i lägenhet på markplan får du posten 
till din brevlåda. 
 

Pakethantering 
Vid leverans av postpaket så läggs det i 
paketboxen. Nyckel till paketboxen lämnas i ditt 
postfack vid leverans. Den boende öppnar 
paketboxen med nyckeln  
och hämtar sin försändelse. Den boende låser  

sedan facket och lämnar nyckeln genom inkastet  
till paketboxen. Brevbäraren kan nu lämna en ny 
försändelse. 
 
 
 

Tidningshållare 
Ev. morgontidning levereras till en tidningshållare 
utanför din dörr.  
 
 

 
Porttelefon 

Entréerna är försedda med porttelefon som är 
ansluten till din lägenhet. Se bifogad 
bruksanvisning.  
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El, värme och vatten
 
Bostaden är utrustad med moderna el-, 
värme- och vattensystem ”IMD mätare” 
(Individuell Mätning och Debitering). Dessa är 
i sig energisnåla och miljöanpassade men du 
kan själv också påverka både 
energiförbrukning och kostnader genom de 
val du gör. 
 
Förbrukning av hushållsel samt varm-och 
kallvatten mäts individuellt och debiteras 
utifrån verklig förbrukning. Du kan själv läsa 
av din förbrukning. 
 
 

Hushållsel 
BRF-föreningen har tecknat leverantörsavtal med 
en elleverantör och sedan fördelas elkostnaden 
utifrån hur mycket du förbrukar i din lägenhet. 
Det sitter en undermätare i varje lägenhet. 
Bostadens elcentral är utrustad med 
automatsäkringar. Om en säkring löser ut, ska du 
ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. 
 
I elcentralen sitter en jordfelsbrytare som har till 
uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett 
jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed 
riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag är 
anslutna till jordfelsbrytaren. 
 
Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. 
Använd därför alltid godkända jordade el-
kontakter. Dubbelisolerade apparater, 
exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas 
till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med 
en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppvärmning 

 
Lägenheterna är anslutna till Kraftringens 
fjärrvärmenät. Uppvärmningen sker med 
vattenburen värme från husets fjärrvärme-
växlare till radiatorer i lägenheterna.  
I lägenheten ska temperaturen normalt ligga på 
21°C +/-0,5 °C (mäts i den sk vistelsezonen, dvs 
minst 1 m från fönster och dörrar). Ni kan välja 
att ha en lägre temperatur, genom att dra ner 
termostaten på radiatorerna, men ni kan inte få 
en högre temperatur (med hjälp av 
värmesystemet). Skyms termostaterna med tex 
en gardin eller soffa, så kan det göra att 
temperaturen i rummet blir lägre, så se till att 
termostaterna sitter fritt! 
Solinstrålning, kraftig vind mm kan också 
påverka temperaturen i lägenheten. 
 
Badrummen är utrustade med elansluten 
komfortgolvvärme som regleras med en 
termostat placerad vid dörren på väggen. 
 
Handdukstorken i badrummet är elansluten. 
 
Komfortgolvvärmen och handdukstorken belastar 
hushållselen. 
 

[!] Elansluten komfortgolvvärme i badrum 
innebär att värmen förhindrar känslan av kalla 
golv där klinker är inlagt. Komfortgolvvärme är 
ingen värmekälla i sig. 

 

[!] Ta alltid reda på orsaken till att jordfelsbrytaren slagit till innan du återställer den. Kontakta 
fackman om du inte själv kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat 
med direkt livsfara! Jordfelsbrytaren återställs via en brytare i elcentralen.  
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Vatten 
Varje lägenhet har individuell mätning av såväl 
kall- som varmvatten. Det innebär att du bara 
betalar för den mängd vatten som du själv 
använder. Disk- och tvättmaskin som installerats 
under byggtiden är anslutna av en fackman till 
vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut 
är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en 
behörig person för att garantier och försäkringar 
ska gälla. 
 
Kontrollera redan vid inflyttningen var 
avstängningsventilerna för vattnet är placerade 
så att du snabbt kan stänga dessa vid ett 
vattenläckage för att undvika en större 
vattenskada. 
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Ventilation 
 
Varje lägenhet har sitt eget ventilationsaggregat 
(integrerat vid köksfläkten) som sköter till- och 
frånluft i lägenheten. Ventilationssystemet är ett 
FTX-system, mekanisk frånlufts- och 
tilluftsventilation med värmeåtervinning.  
Ventilationsaggregaten återvinner värmen i 
frånluften och vid behov kan det även förvärma 
tilluften. 
 
Ändra inte inställningen av luftdonen då det kan 
rubba hela ventilationssystemets funktion. Ett 
ventilationssystem i obalans kan ge ökade 
uppvärmningskostnader, dålig komfort och i 
värsta fall ge upphov till fukt och mögelskador i 
våtutrymmen. 

 
Du som medlem byter ventilationsfiltret en gång 
per år, föreningen tillhandahåller filter. 
 
 
 
 

 

Matlagning 
Vid matlagning ökar du frånluftsflödet i köket 
genom att sätta på spiskåpan/-fläkten. Fettfiltret i 
spiskåpan måste rengöras med jämna 
mellanrum för att luftflödet inte skall försämras. 

 

Kondens på energifönster 
Fönster med god isoleringsförmåga (lågt U-
värde) kan efter klara nätter få kondens på 
ytterrutans utsida. Orsaken till detta är att glasets 
utsida ibland blir kallare än uteluften, på samma 
sätt som framrutan på en bil kan få rimfrost. 
Kondensen brukar i normala fall begränsas till 
fönstrets nederkant och bara uppträda under 
tidiga morgontimmar, framförallt under hösten. 
Sådan kondens är normal och helt ofarlig och 
ger inte upphov till skador på fönstret, utan visar 
snarare att det fungerar. Kondensen brukar 
försvinna så snart uteluften blir varmare. 
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TV, telefoni och 
Bredband 
 
Din bostad har ett system med flexibla vägguttag i 

flertalet rum. Huset har ett öppet fibernät, det vill 

säga ett nät där du är fri att välja de 

tjänsteleverantörer och tjänster inom bland annat 

bredband, TV, telefoni och larm som passar dig 

och dina behov bäst. Se skötselflik 2.27 för mer 

information angående dina val gällande 

multimedia.  
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Yttre miljö 
 
Det är ej tillåtet att sätta upp parabolantenn, 
markiser eller att måla ytor på 
balkonger/fasader. 
 
Tänk också på att garantitiderna på 
exempelvis fasader kan hävas om vissa större 
infästningar görs.    
 
Alla yttre förändringar av din bostad får endast 
ske efter att skriftligt godkännande från 
styrelsen inhämtats.  
 

Planteringar på balkonger och fasad sköts av 
antingen föreningen eller den enskilda 
medlemmen, se skötselflikarna för mer 
information.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


