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KONTORSTIDER  

Kontoret är beläget på Heimdalsgatan 26  

Tel nr: 08-591 175 32  

Tisdagar: kl 12:00-13:00 (vaktmästare) 

Torsdagar: kl 18:00-19:00 (styrelsen) 

Det finns en telefonsvarare dygnet runt som kan ta emot felanmälan och övriga ärenden som 

kommer in.  

  

Tvättstugor och bastu  

I vår förening finns 3 stycken tvättstugor och bastu.  

Tvättstuga och bastu I finns vid källargången HG 8  

Tvättstuga och bastu II vid källargången HG 22  

Tvättstuga och bastu III finns vid källargången HG 36  

Övriga upplysningar om tvättstugor och bastu se flik 7  

  

Skyddsrum  

I Området finns 3 stycken skyddsrum  

Skyddsrum I finns vid källargången HG 12  

Skyddsrum II finns vid källargången HG 18  

Skyddsrum III finns vid källargången HG 40  

  

Parkeringsplatser - garageplatser  

Området har 1 parkeringsdäck med garage samt 1 stycken parkeringsplats fördelat på 77 st 

varmgarage, 26 stycken el-uttagsplatser för motorvärmare och 66 stycken vanliga platser samt 

8 st. mc-platser.  

Föreningen håller med 10 stycken betalplatser får besökande.  

Utförligare upplysningar under flik 6  

  

Reservdelar  

Föreningen har ett mindre lager av reservdelar till lägenheterna som te x packningar, kranar, 

samt mindre antal andra delar till Originalinredning. Dessa tillhandahålls eller säljs till 

självkostnadspris.  

 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen RB Märstahus nr 2.  

Samtliga styrelsemedlemmars namn, adresser och telefonnummer finns anslaget på 

informationstavla som finns bredvid namntavla i entréplanen. På tavlan finner du även viktig 

information med adresser och telefonnummer vart du skall vända dig i olika situationer. På 

infotavlan films och anslås annan typ av viktig information om och för området.  

 

Styrelsen väljs på två år vid årsstämman som brukar infalla i januari-februari. Motioner till 

styrelsen som ska tas upp vid ordinarie årsstämma, skall vara inlämnade till styrelsen senast 

en månad efter räkenskapsårets utgång.  

 


