
Vem har ni som leverantör av: Kabel-TV? Bredband? 
 
Bredband (fiber) och kabel-tv levereras av Telenor. Det ingår en TV-box och en router per lägenhet. 
Vill man beställa fler boxar så vänder man sig till Telenor.  
 
Vad ingår i månadsavgiften (exempelvis; Värme, Vatten, Bredband, Kabel-TV, El)  
 
I avgiften ingår värme, kall- och varmvatten, bredband (fiber) samt TV via fiber från Telenor, 
abonnemanget Tv Flex 
 
 
Finns det några obligatoriska tillägg till månadsavgiften?  
 
Nej 
 
Försäkring, står föreningen för bostadsrättstillägget?  
 
Nej 
 
Är det någon avgiftsförändring som är på gång, om ja, av vilken anledning och när kommer den 
ske?  
  
Nej 
 
Parkeringar:  
Hur många P-platser förfogar föreningen över?  
med el, antal: 41 Kostnad/månad: 125 Hur ser kön ut antal och/eller tid:  
utan el, antal:  3 Kostnad/månad: 60 Hur ser kön ut antal och/eller tid:  
 
1 st i kö till P-plats 
 
 
Hur många garageplatser förfogar föreningen över:              
Varmgarage, antal: 28 Kostnad/månad: 425 Hur ser kön ut antal och/eller tid:  
 
Garage är det cirka 2-3 års kötid på. 
 
 
 
Hur ser det ut med alternativa parkeringar i närområdet?   
 
Parkeringsmöjligheter finns efter gatorna i området.  
 
Hur ser det ut med gemensamhetsutrymmen i föreningen? (exempelvis; Festlokal/Samlingslokal, 
Gästlägenhet, Bastu, Hobbyrum/Snickarbod, Cykelförråd, Barnvagnsförråd, Tvättstuga, 
Trädgård)   
 
I föreningen finns hobbyrum, tre tvättstugor, cykelrum, barnvagnsrum, lekplats, grillplats. 
 



Ingår det något förråd till bostaden?  
 
Källarförråd har alla.  Vindsförråd har hus 22 och 26.  
 
Delat ägandeskap: 
Godkänner föreningen delat ägandeskap, har ni krav på en minsta andel?  
Mellan Gifta/sambo? 
Mellan föräldrar och barn? 
Mellan vänner? 
 
Föreningen godkänner delat ägandeskap, minst 10 % 
 
Vad har ni för regler gällande andrahandsuthyrning?  
 
Andrahandsuthyrning är generellt tillåtet i föreningen. Styrelsen måste dock godkänna uthyrningen 
och det är då viktigt att styrelsen är informerad om under vilken period som uthyrningen sker och 
till vem lägenheten hyrs ut till. 
 
Tillåter ni Juridisk person som ägare?  
 
Nej 
 
Vem betalar överlåtelseavgiften?  
 
Köparen 
 
Vad har ni genomfört för renoveringar? 
 
2018 – OVK, ventilationskontroll 
2018 – Renovering av ytterdörrar 
2018 – Ommålning av soprum  
2015 – Installation av fiber 
2013 – Installation av radiatorer 
2013 – Byte av tryckkärl i undercentral 
2013 – Renovering av lekplats 
2006 – Byte av fönster 
2000 – Återvinningshus togs i bruk 
1999 – Stamrenovering 
1999 – Ny el i lägenheterna dras 
1999 – Installation av säkerhetsdörrar 
1999 – Montering av balkonger 
 
Har ni en hemsida?  
 
www.murgronan.se 
  
Vem är er ekonomiska förvaltare? 
 
Fastum 



 
Vart skickas medlemsansökan? 
 
Medlemsansökan skickas till styrelsen. Postadress är: Murargatan 22 A,  754 37 Uppsala 
 
Har ni någon typ av nyckelhantering vid försäljning (Certego/Lås- och säkerhetscenter) 
 
Nyckelhantering Trygghetsprodukter. 
 
Är det något på gång i Bostadsrättsföreningen eller något som en ny medlem kan vilja veta?  
  
Fasadrenovering 
 
 
Nycklar och utrustning ska ingå som grund vid överlåtelse. (lägenhetsinnehavaren kan ha beställt 
fler av något) 
 
3 st nycklar till lägenheten 
3 st taggar till ytterdörrar 
2 nycklar postbox 
1 bokningskolv tvättstuga med 2 nycklar 
1 st TV-box 
1 st bredbandsrouter 
 
  
 
 


