
 

1. ORGANISATION 

 
HSB är organiserad i tre led 
 
• Bostadsrättsföreningar 

• HSB-föreningar 

• HSB:s Riksförbund 

 
Bostadsrättsföreningarna ingår regionalt i HSB-föreningar. 

Vi ingår i HSB Stockholm. 

 
HSB Stockholm är så stor - många bostadsrättsföreningar inom ett relativt stort om 

råde - att det ansetts lämpligt dela upp den i distrikt. 

Vi tillhör distrikt nordväst. 

 
2. FÖRVALTNING 

 
HSB Bostadsrättsförening PAMPAS i Solna, som blev inflyttningsklar 

1962-1964, omfattar 

 
746 bostadsrätter - bostäder 

7 bostadsrätter - lokaler 

54 hyresrätter - lokaler 

85 garage 

545 parkeringsplatser 

Diverse gemensamma utrymmen 

Fastighetsbeståndet utgörs av följande åtta fastigheter 

A-huset Infanterigatan 4-6 kv Ingenting 10 

B-huset Infanterigatan 21-29   kv Kadetten   1 

C-huset Infanterigatan 13-19   kv Kadetten   3 

D-huset Infanterigatan 7-11 kvRekryten  4 

E-huset Infanterigatan 1-5 kv Rekryten   2 

F-huset Armegatan 10-28 kv Rekryten  5 

G-huset lngentingsgatan 5 kv Ingenting 12 

H-huset Infanterigatan 8 kv Ingenting 9 

 
Genom bostadsrättsföreningen äger och förvaltar vi såväl vår tomtmark som våra 

fastigheter. Varje bostadsrättshavare är medlem med lika rättigheter och skyldighet 

er i föreningen. Administration och förvaltning av föreningens ekonomi och fastig 

heter 

vilar på styrelsen, som till sin hjälp med löpande ärenden har av föreningen fast an 

ställd personal. 



 

 

Den årliga ordinarie föreningsstämman, som skall hållas före juni månads 

utgång, utser: 

 
* Styrelsen 

* Revisorer 
* Distriktsombud 

* Valberedning 
 

Omedelbart efter ordinarie föreningsstämma konstituerar sig den nyvalda styrelsen, 

d.v.s. utser bl.a. ordförande, vice ordförande, sekreterare och verkställande utskott. 

 
Efter varje ordinarie föreningsstämma anslås på anslagstavlorna i respektive trapp 

uppgång alternativt i Pampasnytt och på föreningens hemsida, namnlista på 

 
dels styrelsemedlemmar med angivande av funktion inom styrelsen 

dels revisorer 

dels valberedning 

dels distriktsombud 

 
3. FÖRVALTNINGSKONTORET 

 

Adress: 

Telefon: 

Fax: 

E-post:  

Support 

Besökstider: 

 
Hemsida: 

Infanterigatan 5bv 

08- 27 95 54 

08-730 24 64 

kontoret@brfpampas.se 

support@brfpampas.se 

Helgfri Måndag - Fredag, 

kl. 0700 - 12°0 

www.brfpampas.se 

 

OBS! Lör-, sön- och helgdagar samt påskafton, valborgsmässoafton, nationaldagen, 

midsommarafton, julafton, nyårsafton och trettondagsafton är kontoret stängt. Tele 

fonsvararen är dock inkopplad. 

 
Du kontaktar förvaltningskontoret bl.a. 

 
när Du behöver hjälp med kranar som droppar, toalett som står och rinner, stopp 

i avlopp. 

när hissarna, maskinerna i tvättstugorna, ytter-, korridor- respektive 

trapphusbelysningarna samt lamporna på vindarna inte fungerar. 

 
Hotar skada av svårare art - tex vattenläckage på grund av en förstörd packning eller 

ett brustet rör etc - skall Du givetvis kontakta förvaltningskontoret omgående eller 

om skadan inträffar på icke kontorstid kontaktar Du jourmontören på  

telefon 08-657 77 20.  
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