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ALLMÄNT 
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och 
verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.  I den löpande förvaltningen ingår 
också ordningsfrågorna. 
 
Detta innebär, att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och 
utanför husen.  Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna; bostadsrätts-             
innehavare, övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare, som 
utför arbete åt Dig i lägenheten.  Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.  
Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, 
utan också skyldigheter gentemot föreningen och övriga medlemmar. 
 
 
LÄGENHETSPÄRM 
Till varje lägenhet hör en lägenhetspärm, som innehåller information om att bo i 
bostadsrätt, beskrivning av lägenhetens utrustning, vissa handhavandeinstruktioner,  
m.m.  I denna pärm kan lämpligen dessa ordnings- och trivselregler, liksom 
gränsdragningslistan insättas. 
 
 
LÄGENHETSUNDERHÅLL 
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för underhåll av lägenheten.  Vad som ingår i 
lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar och av den 
där omnämnda gränsdragningslistan. 
 
Bostadsrättsinnehavare skall ha särskild bostadsrättsförsäkring. 
 
 
REPARATION OCH OMBYGGNATION 
Mindre förändringar får göras i lägenheten.  Hit räknas t.ex. att lägga nya golv, sätta 
upp nya skåp och byta vitvaror.   
 
Väsentliga förändringar, t.ex. rivning av icke-bärande väggar, omdisponering av kök 
och våtutrymmen, förändring av vatten- och elinstallationer eller arbeten som kan 
påverka brandsäkerheten, skall anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. 
 
Ibland krävs även bygganmälan/bygglov. 
 
För inglasning av balkong/uteplats krävs anmälan till styrelsen samt bygglov. 
 
Det är viktigt att medlemmarna anlitar seriösa hantverkare.  Vatten- och avlopps-
arbeten och våtrumsinredningar skall utföras av behöriga hantverkare. 
 



För elinstallationer skall behörig fackman anlitas, då det enligt lag är förbjudet att 
själv utföra elektriskt montage. 
 
 
LJUDSTÖRNINGAR 
Visa hänsyn till omkringboende.  Skyldigheten gäller i såväl lägenheter, trapphus, 
hissar som tvättstuga och inom området. 
 
Detta gäller dygnet runt, men är extra angeläget mellan kl 23.00 och kl 06.00.  Tvätt- 
och diskmaskiner skall inte köras under denna tid. 
 
Har Du fest och tror att Du kommer att störa - informera grannarna i god tid innan. 
 
Underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbete som kan medföra olägenhet för 
grannar, t.ex. bilning, mejsling, borrning, sågning, golvläggning och annat störande 
ljud, får endast ske vardagar mellan kl 08.00 och 18.00 samt lördagar mellan kl 10.00 
och 15.00.   På söndagar, samt allmänna helgdagar, får sådant arbete inte utföras. 
 
Fönster och lägenhetsdörrar skall hållas stängda under sådana arbeten. 
 
Innan arbeten påbörjas skall grannarna informeras, t.ex. genom anslag i entrén, när 
arbeten kommer att påbörjas och när de planeras vara avslutade. 
 
 
AKTSAMHET 
Tänk på att vara aktsam om föreningens egendom.  Kostnader för underhåll och 
reparation betalas av alla gemensamt. 
 
Marschaller skall placeras i hållare på behörigt avstånd från fasad och inte fritt på 
marken.  Avlägsna snarast utbrunna marschallburkar och eventuella stearin- och 
sotfläckar. 
 
Plocka gärna upp skräp som kastats av förbipasserande, och lägg i papperskorgarna. 
 
 
SÄKERHET 
Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
 
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.  Var särskilt vaksam när Du öppnar 
via porttelefon. 
 
Lämna inte källardörrar eller dörrar till soprum olåsta. 
 
Var försiktig med ljus och eld.   - Lägenheten skall vara utrustad med fungerande 
brandvarnare. 
 
Parkering inom området endast på parkeringsplatserna.  Av- och pålastning vid 
behov framför portarna. 
 



Meddela granne eller bekant i området, ifall Du reser bort.  Ordna alltid tillsyn av 
lägenheten vid längre bortovaro.   Informera också husombud eller styrelsen.  Detta 
gäller såväl resa som annat boende. 
 
Föreningen tillhandahåller en blankett, där Du kan ange vem eller vilka personer 
styrelsen kan nå, ifall det i Din frånvaro inträffar något i Din lägenhet som behöver 
åtgärdas.  -  Eller om du själv råkar ut för något och behöver hjälp.  Endast styrelsen 
har tillgång till uppgifterna, som förvaras i föreningens arkiv. 
 
 
BALKONGER, ALTANER OCH UTEPLATSER 
Får inte användas för permanent förvaring av bohag, som inte hör till normal  
balkongmöblering 
 
Grillning är ej tillåten inom området utan grannars medgivande. 
 
Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket 
 
Markiser får uppsättas först efter samråd med styrelsen 
 
Balkonger och altaner skall hållas fria från snö.  Avloppsbrunnar skall rensas från löv 
o.dyl. och medge fri avrinning. 
 
 
PARABOLANTENN 
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad, 
balkongräcke eller uteplats. 
 
 
MATNING AV FÅGLAR 
Matning av fåglar är inte tillåten inom området. 
 
 
CYKLAR, MOPEDER, BARNVAGNAR OCH RULLATORER 
Cyklar och mopeder skall förvaras i och vid cykelställen. -  Mopeder dock enbart 
utomhus.  Endast barnvagnar och rullatorer får placeras i entrén och på trapphusplan, 
dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage. 
 
 
KÄLLARE 
Personliga tillhörigheter förvaras endast i utrymme som tillhör lägenheten.  Gångar 
och allmänna utrymmen skall hållas fria. 
 
 
TVÄTTSTUGA 
Är belägen i HPA 13B.  Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns 
anslagna i tvättstugan.   Mattor får inte tvättas i tvättmaskin avsedd för hushållstvätt. 
	  
	  
	  


