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Välkommen till samfälligheten Borren – Laven!  
 

 

 
 
             
 

 
Borren-Laven är en samfällighet som ligger i ett lugnt och fint område i centrala Sundsvall. 

Vi hoppas att du ska trivas mycket bra här! 

 

Som boende i vårt område har du säkert funderat på varför det finns en samfällighet och vad det 
innebär för ditt boende. 
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som medlem i samfälligheten?  
Här följer lite information kring detta. 
 
 
Uppdaterad 190507 

 
Hemsida: www.borrenlaven.se 
 
 
 

http://www.borrenlaven.se/
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Borren/Laven 

Samfällighetsföreningen Borren/Laven bildades i januari 1976 och ligger i kvarteren Borren och 
Laven, därav namnet.  
Samfälligheten består av sex radhuslängor med totalt 38 hushåll och de ligger längs Ringvägen 7 - 11 
och Södra Allén 33 - 37.  
De flesta radhusen har tre rum men det finns också fem radhus som är lite större och har fyra rum.  

Allt som rör vår samfällighet hittar du också på hemsidan www.borrenlaven.se 
 

Vad är en samfällighet? 

Samfälligheten är en juridisk enhet, bildad för att sköta vissa saker gemensamt för alla som bor här. 
Alla boende i Borren-Laven betalar en avgift till samfälligheten för de gemensamma kostnaderna. 
Samfälligheten leds av en styrelse, mer om detta längre ner. 
Läs mer om vad en samfällighet är på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se. 

 
Det gemensamma ansvaret 

Detta ingår i föreningens gemensamma ansvar:  
Värmecentralen för fjärrvärmen 
Tvättstugan  
Biluppställningsplatser  
Gårdsutrymmen  

Gångarna framför husen 
Källargångar  
Ledningar för fjärrvärme  
Varm- och kallvattenledningar 
Kabelteve 
Avlopps- och dräneringsledningar 
Fasaden, föreningen har gemensamt ansvar för underhåll av yttertak (inklusive snöskottning), 
hängrännor, stuprör och fasader (med undantag för glasade ytor). 

Skötsel av de allmänna ytorna.  
 

Vem gör vad? 

 

Min egen fastighet, mitt radhus 

Ditt radhus är ett villaboende där du som fastighetsägare själv ansvarar för reparationer och underhåll i 
den egna bostaden och skötseln av din egen tomt. Du har även ett eget ansvar för de ledningar för el, 

uppvärmning, varm- och kallvatten, avlopp och element som finns inom bostaden.  
Om du renoverar din bostad och behöver göra förändringar i dragningen av varm- och 
kallvattenledningar, avlopp eller ventilation ska styrelsen informeras och godkänna detta innan du 
börjar arbetet.  Detta så vi vet att ditt arbete inte påverkar andra i din radhuslänga. 
Skötsel av området 

Då vi inte har någon vaktmästare i området är det vi själva som ansvarar för all skötsel som 
snöskottning, sandning, gräsklippning och framdragning av soptunnor. Vi måste tillsammans se till att 

dessa saker blir utförda. Om du inte själv orkar eller kan så måste du se till att det blir gjort på något 
annat vis. 

 

Husombud 

Inom varje huslänga finns ett husombud som har koll på nycklar till tvättstuga, släpvagn, gräsklippare, 
cykelförråd. Du kan få hjälp av husombudet när du behöver stänga av ledningar vid ombyggnader och 
tillsammans med husombudet bör de boende i varje huslänga fördela det gemensamma arbetet under 

året.  

Läs mer om husombudets uppgifter på vår hemsida www.borrenlaven.se 

http://www.borrenlaven.se/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.borrenlaven.se/
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Här är en lista på vilka som är husombud. Skulle inte ditt ombud finnas till hands så går det bra att 
prata med någon av de andra.  
  
S.Allén 37  Mikael Jonasson 070-649 13 52 

S Allèn 35  Kalle Norberg  0705-100 788 
S Allèn 33  Hasse Åslin  0730-72 04 90 
Ringvägen 11  Olle Hansson  070-612 64 73 
Ringvägen 9 Rikard Bylén  0730-55 50 58 
Ringvägen 7  Malin Sundin  070-812 48 33 
  
Avgift till föreningen 

Avgiften till samfälligheten är 2250 kr/mån för de mindre husen, 3 rok, och 2450 kr/mån för de större 
husen, 4 rok. (Gäller från och med juni 2019). 
Avgiften betalas i förskott till samfälligheten senast sista dagen i månaden. Som exempel betalas 
avgiften för juni 2019 senast 31 maj. 

Skriv namn och adress och betala till bankgiro 5970-2357.  

I kvartalsavgiften ingår: 
Sophämtning 
Fjärrvärme 
Vatten, både varmt och kallt 
Motorvärme 
Belysning i källargångar 

Försäkring av de gemensamma anläggningarna 
 
Kabel-TV-avgiften betalas två gånger per år med särskild räkning. 
 
Varje år avsätts dessutom minst 55 000 kr till ett speciellt sparkonto. Dessa pengar används i samband 
med större reparationer och underhåll på våra gemensamma anläggningar. 
  

  
Vad har vi gemensamt…? 
Tvättstuga 

Tvättstugan Södra Allén 33, närmast parken, bokas på almanackan i tvättstugans hall. Det är två 
tvättider per dag, 07.00 – 14.00 och 14.00 – 21.00.  Du bokar högst två tvättider i taget. 
Kostnaden är för närvarande 30 kronor per halvdag. Avgiften tas ut i efterhand två gånger per år med 
en särskild räkning. Nyckel finns hos husombudet. 
Tvättstugan renoverades sommaren 2011. 

 
Släpvagn  

Samfälligheten äger en släpvagn som de boende kan hyra för eget bruk. Den står parkerad utanför 
garaget. Kostnaden för att hyra den är för närvarande 25 kronor per dygn och den bokas på 
almanackan som hänger i trappan ner till pannrummet i huset Södra Allén 33.  
Avgiften tas ut i efterhand två gånger per år med en särskild räkning. Nyckel finns hos husombudet. 
 

Pannrum och cykelförråd 

I källarvåningen under tvättstugan finns pannrummet med en central för fjärrvärme och för vatten till 
föreningen. Där finns också ett utrymme där man kan vinterförvara sin cykel. Nyckel finns hos 
husombudet. 
 
Grus 

Grus för sandning finns att hämta utanför tvättstugan och vid Ringvägen mellan 9:an och 11:an.. 
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Snölassar 
Hittar du vintertid vid soptunnorna. 
 

Gräsklippare 

Fyra gemensamma gräsklippare står i garaget som ligger vägg-i-vägg med tvättstugan.  
Från och med sommaren 2018 använder vi enbart akrylatbensin till klipparna. Blå dunkar vid skåpen. 
Du handlar akrylatbensin billigast i en pump med kortbetalning vid parkeringen Servicecentralen på 
Heffnersvägen 24. Öppet dygnet runt. 
När bränslet tar slut åker du och handlar och lämnar kvitto till ordföranden så får du pengar tillbaka på 
ditt konto. 

Detsamma gäller även andra typer av utlägg som du gör för föreningen. 
 
Snöslunga 

Finns i garaget. Instruktion på insidan garagedörren. Enbart akrylatbensin även för denna maskin. 
 
Verktyg 

I cykelrum och garage finns en del verktyg att låna  

OBS! Skulle något av det du använder gå sönder så ser du till att det blir lagat. Mindre reparationer 
får du ordna själv. Eventuellt kvitto lämnas till ordföranden. 
Är felet större eller du inte själv kan laga, måste du meddela något av husombuden.  
Allt för att alla ska kunna ha möjlighet att använda de gemensamma verktygen.  
Verktygen är till för alla boende i föreningen och det är därför viktigt att man är rädd om sakerna och 
att man lägger tillbaka dem på sin plats direkt efter att man har använt dem. 
  

Hur är det med… 

 
Sophämtning 

Sophämtning sker varje onsdag. Tunnorna ska vara framdragna till vägen redan tisdag kväll eftersom 
sopbilen ibland kommer tidigt på onsdag morgon. 
Varje huslängas husombud ser till att detta arbete fördelas ut bland de boende, tag kontakt med denne 
om du är osäker.  

 
Sopsortering 

Om vi alla hjälper till med detta kommer vi att klara oss med det antal soptunnor som vi har idag. Med 
fler soptunnor ökar avgifterna för alla. Tänk på att alla soptunnor vägs och att vi betalar per kilo sopor.  
Släng inte kartonger och tomma pappersförpackningar, flaskor, glas, mjölkförpackningar eller 
tidningar i hushållssoporna. Det finns en återvinningsstation efter Sidsjövägen vid infarten till 
Vattenverket.  

Det är absolut olämpligt att slänga sina sopor i en redan fylld tunna. Då tar skator och kråkor hand om 
innehållet och sprider ut det på marken. 
Skulle tunnan/tunnorna vid den egna huslängan vara full får man slänga soporna i någon av de andra 
tunnor som föreningen förfogar över. 
Sedan sommaren 2012 sorterar vi matavfall i särskilda påsar och slänger i de bruna tunnorna. Detta 
minskar kostnaden för sophämtning. 
 

Grovsopor 

Hämtning av grovsopor ingår inte i den gemensamma sophämtningen. Var och en får själv ta hand om 
sina grovsopor. De får inte placeras vid soptunnorna! 
 
Löv och trädgårdsavfall 

Varje vår och höst städar vi tillsammans de gemensamma ytorna. Löv och trädgårdsavfall läggs i en 
container som föreningen ordnar fram och där kan du även lägga avfallet från den egna tomten. 
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Parkering 

Som du säkert märkt så har vi ganska dåligt med parkeringsmöjligheter i området. Varje hus har en 
parkeringsplats med motorvärmare (ny motorvärmarutrustning november 2011).  
Har man i familjen behov av fler än en bil måste man se till att lösa parkeringsproblemet på något 
annat sätt än att parkera på gångvägar eller gästparkering. 

Gästparkeringen är till för besökandes bilar! 
Respektera att bilar endast tillfälligtvis, i samband med i- och urlastning av större godsmängder, får 
köras in på gångvägarna framför bostadshusen.  
Det är viktigt att vi kan ha en bilfri och trygg miljö utanför husen. 
Tänk på alla barn i området och kör sakta. 
 
Styrelsen 

Samfällighetsföreningen Borren-Laven har en styrelse som sammanträder minst sex gånger varje år. 
Där tar vi upp saker som gäller föreningen. Det kan gälla reparationer, renoveringar och 
nyanskaffningar, ekonomi med mera. 
Lämna eventuella förslag eller funderingar som rör området till oss. Det kan underlätta och förbättra 
vårt arbete och bättra på kreativiteten i området. Antingen lägger du en lapp i någon av 
styrelsemedlemmarnas brevlådor eller ringer, mejlar eller kommer och hälsar på.  
Det går bra att vända sig till vem som helst av styrelsemedlemmarna. 

 
Styrelsen består av följande personer: 

Ordförande:   Anton Berglund Södra Allén 35 D 070-529 91 44 
Vice ordförande: Jan Söderlund Ringvägen 9 E  070-312 33 25 
Sekreterare:  Maria Meijer Södra Allén 37 C 070-370 38 71 
Kassör:   Margit Högberg Södra Allén 33 E 070-521 14 77 

Ledamot:   Mikael Jonasson Södra Allén 37 F 070-649 13 52 
Ledamot:   Eva Norman Södra Allén 33 C  070-311 68 95 

Ledamot:   Mikael Dahlgren Ringvägen 7 B 070-303 53 13 

Suppleant:  Kristoffer Ripha Ringvägen 7 D 0706-98 85 77  
 
Revisorer: 

Revisor: Malin Sundin Ringvägen 7 F  070-812 48 33 
Suppleant: Elin Lindström   Södra Allén 35 D 070-277 08 71  
 

Funktionsansvariga 

Inom samfälligheten har vi utsett funktionsansvariga. 
Dessa personer har ett övergripande ansvar för var sitt område och ser till att lösa problem som uppstår 
tillsammans med andra boende och styrelsen. 
Fjärrvärme: Mikael Dahlgren Ringvägen 7 B 
Tvättstuga: Eva Norman Södra Allén 33 C 
Motorvärmare: Anton Berglund Södra Allén 35 D  

Traktor/ Släpvagn: Mikael Jonasson Södra Allén 37 F 
Gräsklippare: Jan Söderlund Ringvägen 9 E  
  

Årsstämman 

En gång per år har styrelsen ett gemensamt möte, en årstämma, tillsammans med de boende. Där går 
vi bland annat igenom föreningens ekonomi.  
Det finns även plats för egna frågor. 
Årsmötet är din bästa chans att vara med och påverka ditt bostadsområde. Vi bjuder på fika. 

 
Tveka inte att höra av dig till någon av styrelsemedlemmarna med frågor eller idéer.  
 
Styrelsen för Borren/Lavens samfällighetsförening 
   


