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Samfälligheten Humlens kom-i-håg vid flytt 

Några saker att tänka på vid in- och utflyttning. 

Samfälligheten 
Alla fastighetsägare på Humlebacken är medlemmar i samfällighetsföreningen Humlen. Vi förvaltar 

via en styrelse gemensamt garage, vägar, lekplats, VVS och fiberledningar mm i området. Varje år 

hålls ett årsmöte. I samfällighetsavgiften ingår avtal för Telia Triple Play (se noter), sophämtning, 

snöröjning, gemensam el mm. 

Vid inflyttning 
 Kontakta styrelsen och meddela att inflyttning skett. 

 Lämna e-post adresser till styrelsen. 

 Se till att alla fjärrkontroller till garage är överlämnade. (Minst två ska finnas). 

 Se till att all hårdvara som behövs för bredbandet (Telia Triple Play) finns i huset. 

 Se till att koder till digitalboxarna för TV finns överlämnade. 

o Varje hus ska ha två digitalboxar för TV 

o Varje hus ska ha en box för IP-telefoni 

 Se till att utflyttande har sagt upp alla extrabeställningar som hör till bredbandet (Telia Triple 

Play). 

 Beställ eget kort till återvinningscentraler hos SRV Återvinning antingen via telefon eller 

hemsida 

o 0200-26 46 00 

o  http://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/ 

 Beställ tjänster & produkter 

 Passerkort till återvinningscentral 

 Notera informationen om sopstationerna: 

o Det finns 2 sopstationer på området, vardera med 2-3 kärl för hushållsavfall, 1 kärl för 

metallförpackningar, 1 kärl för plastförpacknigar samt 1 kärl för matavfall. 

o Avfallet ska sorteras enligt Huddinge kommuns författningssamling, och det som 

sorteras bort ska lämnas till återvinningscentral (ÅVC) eller återvinningsstation (ÅVS). 

o Papperspåsar till matavfallet kan hämtas i vår undercentral. Nyckel till undercentralen 

finns hos Mona Lif (Humlebacken 4) samt Lasse Eriksson (Humlebacken 28). 

o Mer information om sopsortering finns på SRV:s hemsida. 

 Bevaka fakturorna för fjärrvärme, vatten och varmvatten så att kostnaden regleras rätt 

mellan in och utflyttande. 

 Notera att varje fastighet har en garageplats. I området finns gästparkering. Det är inte 

tillåtet att blockera väg i området. Det måste finnas plats för ambulans, brandkår, och polis 

att kunna nå alla fastigheter. 

 Notera samfällighetens hemsida, www.humlen.se . 

 Tveka inte att kontakta styrelsen eller lämplig styrelseledamot vid frågor. 

http://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/
http://www.humlen.se/
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Vid utflyttning 
 Informera styrelsen om flytt. 

 Informera styrelsen om vilka som flyttar in, och när. Lämna även e-postadresser om sådana 

finns tillgängliga. 

 Lämna över alla fjärrkontroller till garage. (Minst två stycken.) 

 All utrustning som hör till bredbandsanslutningen (Telia Triple Play) ska lämnas kvar. Denna 

utrustning tillhör samfälligheten. 

 Informera inflyttande om koder till digitalboxar för bredband/TV. 

 Utflyttande måste säga upp alla extrabeställningar av TV-kanaler, telefonpaket mm som har 

gjorts. Kostnaden för dessa kommer annars att faktureras inflyttande. 

o Ring Telia kundtjänst, 020-755 766, och uppge 

 Husnummer 

 Namn och adress 

 Extrabeställningar 

 Informera om fakturorna för fjärrvärme, vatten och varmvatten för reglering av kostnaden 

mellan ut och inflyttande. 

 Hänvisa för ovanstående och i övrigt gärna till styrelsen eller lämplig styrelseledamot. 

Noter 
Med Telia Triple Play avses följande. 

 Nätverksanslutning för internetuppkoppling (en switch med mera I teknikrummet) 

 En box för möjlighet till IP-telefoni 

 Två boxar för möjlighet till digital-TV 

Det råder generellt parkeringsförbud i området enligt Huddinge kommuns planläggning. 

Huddinge kommuns författningssamling anger att vi är skyldiga att sopsortera, och att följa 

anvisningar från SRV Återvinning för detta ändamål. 


