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 2012-11-14 

Trivselregler för Brf Bofinken 
 
 

För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening 
 
Var och en som bor i Bofinken ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den 
hjälp som du behöver! Bidra till att göra det trivsamt att bo i området. Om du anser att en 
granne gör något fel - prata då med grannen! 
 
Sätt inte upp anonyma lappar om sådant du ogillar – underteckna och stå för vad du vill 
påpeka. 
 
I en bostadsrättförening har man som medlem goda möjligheter att påverka sitt boende. 
Medlemskapet i en bostadsrättsförening innebär bl.a. att man kan engagera sig aktivt i sin 
bostadssituation genom att t.ex. vid årsstämman delta i val av styrelse, framlägga förslag i 
olika frågor som förbättring av miljön, andra trivselfrågor osv. Ett annat sätt kan vara att man 
själv engagerar sig i styrelse- eller kommittéarbete. Föreningen styrs enligt demokratiska 
principer. Det innebär bland annat att det är majoritetens uppfattning som gäller om det finns 
olika uppfattningar i en fråga. 
 
Boendet innebär inte bara inflytande och medbestämmanderätt utan även ansvar. En 
betydande fråga när det gäller ansvar är hur man uppträder i förhållande till sin omgivning, 
grannarna och bostadsrättsföreningen i sin helhet. För att få gemensamma normer när det 
gäller dessa frågor har vissa regler utarbetats. I detta dokument finns en sammanfattning av 
dessa med motiveringar och kommentarer till de olika punkterna. 
 
Följ dessa regler och ge ditt bidrag till en god och trivsam stämning i vår förening. 
 

Visa hänsyn, stör inte dina grannar  
Till den inre miljön bidrar vi alla genom att inte störa grannar med högt ljud från t.ex. 
radio/stereo eller TV. Sänk volymen och undvik störande ljud mellan kl. 22.00-08.00 på 
vardagar och 23.00-10.00 på lördagar och helgdagar.  
Undvik att köra disk- och tvättmaskin efter klockan 22. 
 
Större ombyggnader, omfattande borrningar samt bilningsarbeten får bara ske under dagtid, 
det vill säga 08:00 – 17:00 vardagar (måndag till fredag). 
Vid borrning i betong rekommenderas en borrhammare. Det finns en borrhammare att låna 
hos fastighetsskötaren mot en deposition på 200 kronor. 
 
Vid omfattande renoveringsarbeten meddela dina grannar genom anslag i porten att 
renovering kommer att ske. 
 
Du stör väl inte själv? Skall du ha fest? – Meddela grannarna i förväg!  Alla har vi någon 
gång något att fira. Och alla skall kunna ha en fest utan att det innebär att vi bryter mot 
reglerna. Det finns ett bra sätt att förebygga irritationer: INFORMERA! Enklast är att tala om 
för grannarna att du skall ha fest och att du ber om deras förståelse om det blir lite högljutt. 
Du kan också sätta upp en lapp i trappan, även om den personliga informationen är att 
föredra. 
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Tvättstugorna 
Respektera bokade tider. Man får inte köra tvättmaskiner, centrifuger eller torktumlare före 
07:00 eller efter 22:00 på vardagar och lördagar samt före 09:00 / efter 20:00 på söndagar 
och helgdagar, det kan störa grannarna. Har bokad tid inte tagits i anspråk inom en timme 
får någon annan ta över passet. När du avslutat ditt tvättpass ska golvet våttorkas och 
maskinerna göras rena. Glöm inte att göra rent luddfilter, tvätt- och sköljmedelsfack samt 
tvättmaskinsluckans gummilist. Ta också med dig dina sopor. 

 

Balkonger 
Mycket av det du gör på din balkong påverkar även dina grannar. För att alla skall kunna 
njuta av sin balkong finns det några saker att tänka på. 
 
Skakning av t.ex. mattor, dukar och sängkläder får inte ske från fönster eller utanför 
balkongen. 
 
Blommor på balkongen är trivsamt och vackert men tänk på att blomsterlådan eller annan 
upphängning skall hängas på balkongräckets insida. Därmed elimineras riskerna att 
lådan/upphängningen faller ned. Vid vattning, tänk på grannarna under.  
 
Grillning med kol- eller gasolgrill på balkongen är inte tillåten p.g.a. brandfaran. 
 
Förvara inte eldfarligt material som t.ex. bensin och bildäck på balkongen.  
 
Rökning kan störa dina grannar. Rök därför så lite som möjligt på balkongen. 
 
Häng inte blöt tvätt som droppar så att vatten rinner ner på dina grannars balkonger. 
 
För inglasning krävs tillstånd från styrelsen. Kontakta vår förvaltare. När styrelsen 
accepterat förslaget kommer ett tillstånd plus avtal. Därefter får en uppsättning göras. 
Kontakta även förvaltaren innan du sätter upp markis.  
 
Om du vill ha en mer lättstädad yta på balkonggolvet kan denna målas med en vattenlöslig 
enkomponents färg för betong. Observera att färgen är vattenlöslig innan den torkat, och 
kan rinna ned till grannen under, om det regnar. Ingen annan sorts färg får användas på 
balkonggolvet för att garantin skall gälla. Det är inte tillåtet att lägga plattor eller annan fast 
beläggning på balkonggolvet. Balkongräcken bör oljas minst en gång per år.   
 

Cyklar  
I allmänna utrymmen får cyklar bara förvaras i cykelställ, cykelrum och cykelplatser i 
skyddsrummen samt, i mån av plats, i barnvagnsrummen. Barnvagnarna har dock företräde 
till barnvagnsrummet. 

 

Husdjur 
Det är givetvis tillåtet att ha husdjur i föreningen. De skall dock inte vara till olägenhet för 
grannarna. Låt inte ditt husdjur förorena på föreningens område, använd bajspåsar. 
Exempelvis blir lyktstolpar och fasader förstörda av urin. Föreningen har fått byta ut flera 
lyktstolpar p.g.a. rostskador. Barnfamiljerna klagar ibland över att sandlådor och lekplatser är 
förorenade. Du ansvarar t.ex. för ditt husdjur om den förorenar i barnens sandlådor. 

 

Fågel- och kaninmatning på tomten 
Lägg inte mat på marken. Det drar till sig råttor runt husen och ännu fler kaniner. Dessa 
förstör även våra planteringar vilket kostar föreningen stora pengar för trädgårdsskötsel och 
ersättning av kaninskadade växter 
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Snöröjning 
Vid kraftigt snöfall måste vi hjälpas åt att hålla vår egen entré fri från snö eftersom det är ett 
stort område att röja. Vid varje port finns en sandlåda att använda i tidiga morgonstunder, 
innan kommunen eller fastighetsskötaren hunnit sanda. Kvast finns vid varje port. Meddela 
fastighetsskötaren om du ser risk för att istappar kan ramla ned från taken. 

 

Hushållsavfall 
För hushållssopor finns sopnedkast. Tänk på att soporna skall vara väl inslagna och att 
flaskor och glas inte skall slängas i hushållssoporna utan vid någon återvinningsstation. Om 
soporna inte är ordentligt inslagna fungerar inte sopanläggningen och det blir stopp i 
sopnedkastet. Glas, kartong, plåt- och plastförpackningar skall lämnas vid någon av 
kommunens återvinningsstationer. Avgiften för föreningens hushållssopor beror på vikten, 
så det lönar sig för alla att sortera avfallet.  
 

Papper  
Pappersinsamling i särskilda behållare finns vid varje port. Information om vad som får 
läggas där framgår på respektive kärl. Styrelsen vill särskilt påminna om att kartong, 
fönsterkuvert m.m. inte skall läggas i pappersinsamlingen och givetvis heller inget annat än 
papper.  
 

Elektronikavfall  
Skall läggas i elektronikskrotrummet på Wiboms väg 8. Här kan exempelvis datorer och TV-
apparater slängas. Även behållare för förbrukade lampor och lysrör finns här, 
Större pjäser som t ex kylskåp, frysar och spisar får var och en ta hand om och t.ex. frakta till 
återvinningsstationen Kvarnkullen. 
 

Grovsopor  
Kan lämnas på återvinningsanläggningen Kvarnkullen i Sundbyberg. En del miljöfarligt 
avfall som bilbatterier, däck, färgrester, oljor m.m. kan lämnas vid miljöstationen vid 
Shellstationen i korsningen Solnavägen/Sundbybergsvägen samt OK/Q8 vid Vreten. 
Se även aktuell information i Bofinken Info samt på hemsidan och i TV-slingan om vår egen 
sopcontainer för grovsopor, som ställs upp vid rondellen Wiboms väg några gånger per år. 
 

Solna/Sundbybergs återvinningsstation   
Solna och Sundbyberg har en återvinningsanläggning, Kvarnkullen, på Gamla 
Enköpingsvägen 129. Där kan grovsopor, miljöfarligt avfall och större elektriska apparater 
lämnas. Öppettider 2013 är måndag-onsdag 12-20 samt lördag och söndag 09-15.  

 

Ombyggnation 
Du ansvarar själv för lägenheten och det innebär att du får göra reparationer och 
renoveringar, bara du följer föreningens regler och det görs fackmannamässigt. Du är även 
ansvarig för det utförda arbetet samt för att rivningsavfall skyndsamt forslas bort. 
 
Inför renoveringsarbeten kontakta alltid Fastighetsskötaren 
Vid renoveringsarbeten meddela gärna grannar med ett anslag på anslagstavlan, om vilken 
typ av renovering som pågår, och hur länge det varar. 

 
Rivningsavfallet ska samlas i Big Bag påsar märkta med ditt namn och gatuadress så de 
går att härleda. Tänk på att byggavfallet inte får hindra ambulanser och handikappfordon att 
ta sig fram på trottoarerna. 
Du är ansvarig för avfallet, som får stå kvar högst 3 dagar. 
   
Stamrenovering kommer att påbörjas tidigast år 2013 enligt nuvarande bedömningar. 
Föreningens samtliga byggnader kommer att omfattas.  
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Vid ingrepp i våtrum, el-, vatten-, värme- och avloppssystem måste behöriga hantverkare 
anlitas. 
Vid ombyggnad av badrum skall man kräva våtrumsintyg av entreprenören. 
Spara intyg, foton och fakturor, dessa kan behövas vid eventuell skada. 
 
Vid större ingrepp som t.ex. att flytta eller riva väggar eller ta upp dörröppningar måste du 
först kontakta förvaltaren. Detta gäller också om du skall göra något som påverkar 
installationerna för el, vatten, värme eller ventilation. Vid större ändringar, t.ex. ingrepp i 
installationer samt rivning av bärande väggar krävs, i vissa fall, dessutom 
byggnadslov/bygganmälan. 
 
Om vattnet måste stängas av i samband med din reparation eller ombyggnad måste övriga 
boende förvarnas minst ett dygn i förväg. Undvik avstängning före klockan 9 och efter 
klockan 17. Fastighetsskötaren ska alltid kontaktas för på- och avstängning av tappvatten 
och värmevatten. 
När vattnet är avstängt – se till att du inte lämnar kranar öppna och går ut – du kan mötas av 
översvämning när du återvänder. 
 

Vatten och avlopp 
Lägg inte tidningar, bindor, blöjor, trasor, våtstarkt papper som våtservetter, pappershand-
dukar eller dylikt i toaletten. Detta förorsakar stopp och översvämning i din egen eller någon 
annans lägenhet. Eventuella skador och rensning av avloppsstammen bekostas i sådana fall 
av bostadsrättsinnehavaren. 
 
 All blandare måste ha backventiler. De som är kopplade till disk- och tvättmaskin eller vissa 
badkar, får bara vara öppna när maskinen är igång. Ständigt öppna kranar gör att kallvatten 
kan strömma över i varmvatten-systemet. Resultatet blir ”kallt varmvatten” för övriga i huset. 
 
Diskmaskin som är placerade på golvet skall stå på ett vattentätt underlag, ett 
diskmaskinsunderlägg i plast. Du kan därigenom upptäcka smygläckage under och bakom 
maskinen som annars hinner förstöra hela köksgolvet innan det upptäcks. Det finns även 
översvämningsskydd att köpa som stänger av vattnet vid läckage. 
 
Tänk på att slangarna till disk- och tvättmaskiner brukar ha kortare livslängd än själva 
maskinen. Kontrollera slangarna regelbundet, speciellt avloppsslangen, och byt vid behov. 
 
Vattnet till disk/tvättmaskiner skall vara avstängt när ingen är hemma.  
 

Badrum  
Duscha inte direkt på väggar och golv om du har kvar de ursprungliga ytorna. Duschning i 
orenoverade badrum med icke godkända tät- eller ytskikt får endast ske i duschkabin, badkar 
eller duschbadkar. Risken för kostsamma vattenskador, som du själv får betala, är stor.  
Laga trasiga fogar eller sprickor i väggar och golv omedelbart (även om väggen är 
ursprunglig så undviker du att skada yt- eller tätskiktet). Speciellt fogen mellan vägg och golv 
brukar ha skador. Kontrollera även bakom badkaret. Täta helst mellan vägg och badkarskant 
t.ex. med en gummilist. Håll golvet torrt. Håll torrt på kaklingens övre kant om denna endast 
går en bit ovan badkarskanten.  
Blandkranar skall alltid vara utrustade med så kallad backventil. 
Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för uppkomna skador (se hemförsäkring). 
 

Trappuppgångar 
Gemensamma ytor som ex. vis trappuppgångarna får inte användas som förvaringsplatser. 
Placera inte mattor, cyklar, barnvagnar, leksaker, skor, dörrmattor m.m. stadigvarande i 
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trappuppgångar och portar. Det försvårar lokalvårdarnas arbete och kan förorsaka, och bli 
till allvarliga hinder vid brand.  
Det kan även innebära svårigheter för rörelsehindrade eller synskadade människor. 
 

Rökning 
Rökning är inte tillåten i tvättstugor, trappuppgångar, hissar eller andra gemensamma 
utrymmen. Vid rökning utanför husen skall fimparna tas om hand, (det finns ”askkoppar” på 
ovansidan av de gröna papperskorgarna). Undvik rökning direkt utanför porten eller i direkt 
anslutning till fasaden då röken kan sugas in i husen via ventilation och fönster. Visa hänsyn. 
 

Ventilation 
För att få in frisk luft i lägenheten ser du till att fönsterventilerna inte är tilltäppta. 
Rengör både frånlufts- och fönsterventilerna regelbundet. Byt nedsmutsad filterduk i 
vädringsluckorna 
Apparater/maskiner med egen, inbyggd fläkt (Anm. gäller t.ex. köksfläkt och torktumlare med 
egen fläkt) får ej anslutas direkt till frånluftssystemet. Det skulle kunna störa ventilationen i 
grannlägenheterna. Köksfläkt med kolfilter får installeras då dessa återcirkulerar luften. Du 
får inte heller rubba frånluftsventilernas inställning eller ta bort dem. Frånluftsventilerna 
måste vara åtkomliga för rensning och inspektion.  
 

Brandvarnare  
I varje lägenhet skall det finnas minst en fungerande brandvarnare. Har du större lägenhet 
än 60 kvm ska det finnas 2 brandvarnare. Kontrollera funktionen och batteritillståndet minst 
några gånger per år.   
 

Paraboler och andra antenner 
Vi är anslutna till kabel-TV. Paraboler eller antenner får endast monteras inne på balkongen 
och får inte sticka ut utanför fasaden. All annan placering är förbjuden av säkerhetsskäl.  

 

Andrahandsuthyrning 
All andrahandsuthyrning av lägenheten måste godkännas av styrelsen. Godtagbara skäl 
tillämpas enligt bostadsrättslagen och praxis från hyresnämnden. 
 

Anslagstavlor 
Anslagstavlorna i portarna är bara till för föreningens information. 
 

Information 
Följande informationskanaler finns inom Brf Bofinken: 

- Bofinken-Nytt, med aktuell information om vad som är på gång i föreningen. Delas ut i 
portarna cirka 10 gånger per år. 

- Bofinken-Info, med permanent information. Delas ut i varje brevlåda 1 gång per år, 
efter årsstämman. 

- Tv-kanalen Slingan (på det analoga kabel-TV-nätet) med begränsad aktuell och 
permanent information. 

- Föreningens hemsida www.hsb.se/stockholm/bofinken  
- Anslagstavlan utanför föreningslokalen Holken (Wiboms väg 10) har viss information. 

 
 

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg 
Det är viktigt att alla som bor i bostadsrätt har en hemförsäkring. Denna skall vara anpassad 
till det ansvar för det inre underhållet man har som bostadsrättshavare. Man bör alltså tillse 
så att hemförsäkringen har ett så kallat "bostadsrättstillägg".  
Annars kan man drabbas av mycket höga kostnader vid skador.  

 

http://www.hsb.se/stockholm/bofinken
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Grannsamverkan mot brott  
För att om möjligt förhindra inbrott och skadegörelse har vi gått med i Grannsamverkan mot 
brott i samarbete med polisen. Det innebär att vi är uppmärksamma på vår omgivning, har 
kontakt med grannar och ser till att ytterdörrar, dörrar till förråd, etc. hålls låsta. Kontrollera 
att dörrarna går i lås. Meddela om du ser något anmärkningsvärt! 
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Underhåll och reparation 
 

Gränsen mellan ditt ansvar som bostadsrättshavare och föreningens ansvar 
för underhåll och reparation av Din lägenhet 
 
Ansvarsfördelningen mellan föreningen och den boende finns specificerat i de stadgar som 
beslöts på stämman 2005 och på extrastämman i oktober 2004. Nedan följer en samman-
fattning av dessa punkter, men vid eventuella diskussioner gäller givetvis stadgarnas 
skrivning. 
 
Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta 
innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten 
och bekosta åtgärderna. Du ansvarar även för att det underhåll och de reparationer som 
utförs görs på ett fackmannamässigt sätt. 
 
Föreningen å sin sida svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl 
underhållet och hålls i gott skick.  
 

Bostadsrättsinnehavarens underhålls- och reparationsansvar omfattar bland 
annat: 

 
 Allt spacklings-, målar- och tapetseringsarbete samt alla beläggningar (ytskikt) på 

samtliga innergolv. Även fuktisolerande skikt i badrum ingår i ditt ansvar. 
 

 Skador på icke bärande innerväggar. Ytskikt på samtliga väggar. 
 

 All köksinredning inklusive vitvaror. Sanitetsporslin samt eventuell tvättmaskin faller 
även detta under ditt ansvar, liksom alla i lägenheten synliga vatten- och elledningar. 
Se till att det inte står och rinner eller droppar från kranar eller i toaletten. 

 

 Lägenhetens ytterdörr samt alla innerdörrar inklusive dörrkarmar, dörrfoder, socklar 
och lister. Vård och målning av ytterdörrens utsida är dock föreningens ansvar. Vid 
byte av ytterdörr åligger det bostadsrättsinnehavaren dörren uppfyller dagens krav på 
brand- och ljudisolering. Ytterdörren skall även estetiskt sammanfalla med övriga 
dörrar i fastigheten. 

 

 Fönster och balkongdörrar inklusive glas, karmar, beslag, gångjärn och tätningslister. 
Målning av utvändig karm och fönsterfoder är dock föreningens ansvar.  

 

 Ledningar för vatten och avlopp som är synliga i lägenheten och inte betjänar mer än 
en lägenhet, vilket även gäller värmeledningar, rör och rörgenomföringar bakom 
badkaret. 

 

 Målning av radiatorer samt värmeledningar. Speciellt viktigt i badrum, för att förhindra 
rostskador. 

 

 Vattenledningskranar, eventuella avstängningsventiler och anslutningskopplingar på 
vattenledningar. Föreningen ansvarar dock för packningsbyte på kranarna om de är 
av standardtyp (FM Mattsson, Mora armatur och Vårgårda). 
Vid byte av blandare rekommenderar föreningen att man samtidigt installerar 
backventiler. 
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 Rensning av vattenlås och golvbrunn. Klämring runt golvbrunn om badrummet har 
plastmatta. 

 

 Spiskåpa (godkänd), kolfilterfläkt samt ventilationsdon synliga i lägenheten. 
 

 Elektrisk gruppcentral, säkringsskåp och därifrån utgående ledningar i lägenheten. 
Strömbrytare, eluttag samt alla fasta belysningsarmaturer i lägenheten. 

 

 Alla sladdar och kontakter för informationsöverföring (radio, TV, data) från 
centralantennuttag/bredbandsuttag i din lägenhet.  

 

 Brandvarnare. 
 

 Vattenburen (annan än ursprunglig) eller elektrisk golvvärme och handdukstork. 
 

 Renhållning samt snöskottning av balkong. 
 

 Målning av balkongfrontens insida samt målning av balkonggolv. Sådan målning skall 
dock ske i enlighet med föreningens instruktioner. Inoljning av balkongräcke bör ske 
minst en gång per år. 

 

 Du ansvarar gentemot föreningen även för underhåll/reparationer och installationer 
som utförts av tidigare ägare.  

 

Bostadsrättsföreningens underhålls- och reparationsansvar omfattar bland 
annat: 
 

 Bostadsrättsföreningen svara för reparationer av ledningar för vatten, avlopp, värme, 
elektricitet och informationsöverföring om föreningen har försett lägenheten med 
ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilations-
kanaler. 

 

 Föreningen har därutöver underhållsansvar för ledningar för vatten och avlopp som 
föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.  
Vid badrumsrenovering bekostar föreningen byte av golvbrunn vid behov. 

 

 Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll, förutom målning, av radiatorer och 
värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Om nuvarande 
eller tidigare bostadsrättshavare har installerat större eller flera radiatorer är dessa inte 
föreningens ansvar. 

 

 Sprickor kan uppkomma i väggar och tak. Det är medlemmens ansvar att reparera 
dessa. Bofinken reparerar dock stora sprickor i ytterväggen. Skulle sådana uppstå – 
kontakta förvaltaren för en besiktning och bedömning om detta faller inom föreningens 
eller medlemmens ansvarsområde. 

 

 OBS! Du är som bostadsrättshavare skyldig att anmäla fel och brister som du upptäcker i 
sådan lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för.  
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Fastighetsskötare 
  
Föreningens fastighetsskötare hjälper kostnadsfritt till med underhåll och reparationer som 
ingår i bostadsrättsföreningens ansvarsområde t ex, värme, ventilation, tvättstugor, 
ytterdörrar, allmänbelysning, rensning av avlopp. Därtill tillhandahåller fastighetsskötaren 
filterduk till vädringsluckorna och hjälper till med utbyte av originalkranar. Föreningen står 
för arbetskostnaden men kostnaden för den nya kranen står medlemmen för.  
 
Fastighetsskötaren kan även, i mån av tid och mot ersättning, hjälpa till med andra 
uppgifter som byte av vattenkranar, installation av diskmaskin och toalettstol samt justering 
av dörrar och fönster, snickeriarbeten samt andra reparationer och ombyggnader.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen  
Brf Bofinken 


