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Hus- och Trivselregler för boende i Brf Tamburmajoren 3,  

Banérgatan 50 
 

1. Allmänt 

a. Föreningen utgörs av gemensamt ägande 

b. Alla bär ansvar för föreningens och fastighetens välmående 

c. Alla medlemmar i föreningen är skyldiga att följa föreningens stadgar och 

regler 

d. Alla medlemmar skall ha tillgång till föreningens stadgar 

e. Bostadsrätt skall användas för boende och föreningens övriga utrymmen skall 

användas för avsett ändamål 

f. Har du åsikter eller förslag är du välkommen att själv initiera utredning i ämnet 

och påverka genom att aktivera dig i styrelsen 

 

 

2. Månadsavgift 

a. Månadsavgiften betalas i förskott. Avier delas ut per kvartal ca två veckor i 

förväg.  

b. Brf bankgiro 5197-8468, ange namn, lägenhetsnummer samt tidsperiod om ni 

betalar på annat sätt än via de förtryckta avierna enligt ovan 

 

 

3.  Aktsamhet 

a. Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för 

underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt 

b. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen 

 

 

4. Säkerhet 

a. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering 

b. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.  

c. När du kör ut eller in i garaget, kontrollera att garageporten stängs och att 

ingen obehörig tar sig in 

d. Lämna inte källardörrar olåsta 

e. Brandfarliga föremål får ej finnas i trapphuset. 

f. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare, om så inte är fallet, 

kontakta någon i styrelsen 

g. Meddela gärna någon granne om du under en längre tid är borta från din 

lägenhet 

 

 

5. Nycklar 

Vid behov av komplettering med fler nycklar  - vänd er till styrelsen, Malin Öhlin,  

5 tr. Våra nycklar är inte kopieringsbara med annat än att nyckelansvarig i styrelsen 

godkänt detta med sin underskrift. 
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6. Namnskylt på dörren 

Samtliga dörrar ska ha en namnskylt i mässing eller liknande. 

Inga papperslappar accepteras (undantag – i direkt anslutning till inflyttning).  

Ev företagsskyltar ska också vara i mässing eller liknande. 

Skylt där man undanber sig reklam ska vara guldfärgad. Några gratis ex finns 

fortfarande att få hos skyltansvarig Åsa Magnusson på bottenvåningen. 

Även en demoskylt för påseende och lån finns hos  Åsa. 

Skylt går att beställa i klackbaren inne i köpcentrumet Fältöversten vid Karlaplan. 

 

7. Kostnader 

a. Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i 

onödan. Var även sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Vi 

betalar dessa avgifter tillsammans genom månadsinbetalningarna 

 

8. Balkong 

Balkongen bör inte användas för: 

a. Permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal 

balkongmöblering 

b. Grillning (förbjuden) 

 

9. Markiser 

Markisvävsfärgen skall vara DIS 15/14 för den som önskar skaffa markis. 

Väven skall vara naturanodiserad med rak volang samt fåll. 

 

10. Öppna spisen 

Det är ej tillåtet att montera spiskassetter i den öppna spisen pga att 

rökgastemperaturen höjs avsevärt av detta. Samlingskanalen på vinden är inte 

anpassad för denna temperaturhöjning. 

Spjället skall ALLTID stängas när man inte eldar.  

Öppna spjäll när man inte eldar stör ventilationssystemet för hela huset. 

 

11.  Köksfläkt 

Köksfläkt med aktivt kolfilter får installeras men i så fall inte anslutas till 

ventilationskanal.  

Motordriven köksfläkt får anslutas till ventilationskanal endast under vissa 

förutsättningar och skall i så fall anmälas till och godkännas av styrelsen. 

Felaktigt installerad köksfläkt stör ventilationssystemet för hela huset. 

 

12.  Tvättstugan 

a. Bokningstavla och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Alla 

skall följa dessa. Felanmälan görs till Malin Öhlin, 5 tr. tel 070-429 6143 

(smno@statoilfuelretail.com) 

b. Bokad tvättid får övertas av annan efter 60 min om tvättning ej påbörjats 

dessförinnan.  

c. Var och en som använder tvättstugan är skyldig att sopa / våttorka golv samt 

hålla tvättmaskiner och torktumlare rena och snygga. 
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13. Husets framsida samt gården 

a. Tag ansvar för din cykel 

b. Släng inte cigarettfimpar eller snus på gården, inte heller på gatan runt huset, 

det är inte trevligt vare sig för barn eller vuxen 

c. Husdjur får inte rastas varken på husets framsida eller gården  

 

 

14. Avfallshantering 

a. Sopnedkasten får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att 

soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i 

soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. 

Lägg inte vassa föremål i soppåsen för att undvika att någon kommer till skada 

b. Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt 

emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Färgburkar och 

andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan skall lämnas på 

miljöstation. Skrymmande bohag bortfraktar dock var och en själv. 

c. Glas, returpapper, glödlampor, batterier och elektronikskrot läggs i därför 

avsedda kärl i grovsoprummet 

d. Tvättmaskin, TV, kyl, frys och annat mer skymmande elskrot får absolut 

INTE ställas i grovsoprummet. Detta bortfraktar var och en själv. 

e. Kostnad för bortforsling av skrymmande grovsopor och elskrot som går att 

härleda till viss medlem kommer föreningen att efterdebitera medlemmen. 

 

 

15.   Trapphus 

a. Trapphuset ska hållas fritt från ”prylar”, från plan 6 ner till källaren. 

b. Trapphuset på plan 6 är utrymningsväg för etagevåningarna plan 5/6 så där får 

absolut ingenting stå. 

c. Barnvagnar får ej stå parkerade i trapphuset – brandfara - och påverkar 

möjligheten till utrymning. Dock OK med max två vagnar invid hissen i 

källaren. 

 

 

16. Källare 

I källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångarna skall 

hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren. 

 

 

17.   Husdjur 

Innehavare av husdjur är skyldiga att övervaka att dessa inte stör eller förorenar inom 

fastigheten. Husdjuren får inte rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Husdjuren 

skall hållas kopplade i bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen. 
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18.   Störningar 

För allas trivsel är det viktigt att inte störa omkringboende. Detta är mycket enkelt genom 

att visa hänsyn samt att ta ansvar för sitt och sin familjs beteende. Den som stör och inte 

rättar sig efter tillsägelse kan bli ombedd att flytta. Det gäller i lägenheten men också i 

gemensamma utrymmen som tex. i trappa, hiss eller tvättstuga. Lagen ser ganska strängt 

på störningar, till exempel på hundar som skäller eller ylar så att grannarna störs, alltför 

hög musiknivå eller besökare till grannlägenheter som för oväsen i trappan.  

 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00-07.00. Tvätt- 

och diskmaskiner, samt torktumlande skall inte köras på denna tid! 

 

Om du ska ha fest, meddela med en lapp i hissen samt kontakta dina närmaste grannar – 

eventuella störningar är lättare att hantera om man känner till det i förväg. 

 

 

19.   Hemförsäkring 

Alla boende skall ha hemförsäkring. Ange att lägenheten är en bostadsrätt samt att 

entrédörren är en säkerhetsdörr av typ 2. 

 

 

20.    Vatten 

Lägenheterna har en egen avstängning för värme-, kall- och varmvatten samt 

varmvattencirkulation. Kranar finns i lucka i badrum/klädkammare och i köksbänken 

bakom spisen 

 

 

21.   Andrahandsupplåtelse 

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara 

skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra 

lägenheten. Besittningsskyddet för andrahandshyresgästen skall avtalas bort genom 

ansökan till hyresnämnden. 

 

 

22.  Lägenhetsunderhåll 

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten 

och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt 

lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök, badrum, glas och bågar för fönster samt 

inner- och ytterdörrar. Om någonting går sönder är du skyldig att se till att det repareras. 

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador 

kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. 

 

 

23. Förändringar i lägenheten 

Enligt 7 kap 7 § Bostadsrättslagen får inte bostadsrättsinnehavaren utan styrelsens tillstånd 

i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av 

befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av 

lägenheten. Vissa åtgärder kräver skriftligt tillstånd från styrelsen. Kontakta alltid 

styrelsen innan du sätter igång.  
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När det gäller omdragning/nydragning av ledning för informationsöverföring (bredband, 

kabelTV) måste detta arbete utföras av till föreningen aktuell kabelTVleverantör (just nu 

Com Hem).  

Vid byggarbeten skall trapphus, hiss och entré städas efter avslutat dagspass samt 

byggsopor transporteras bort. Det är absolut förbjudet att slänga renoveringsmaterial, 

emballage och annat avfall som uppstår pga av arbetet i husets gemensamma soprum. 

Tänk också på att ta hänsyn till omkringboende när du utför bullerstörande arbete i 

bostaden.  

Informera alltid genom en lapp i hissen och gärna dina närmaste grannar om när och hur 

länge ett renoveringsarbete beräknas pågå. Störningar är lättare att stå ut med om man vet 

om dem i förväg! 

 

 

24.   Försäljning 

Vid försäljning skall säljaren informera ny ägare: 

a. att föreningens styrelse alltid skall godkänna ny ägare 

b. att säljaren eller dennes ombud skall förse styrelsen med underlag för 

bedömning av ny medlem såsom kopia av köpehandling och UC 

c. att Brf debiterar den nye medlemmen 1000 kronor i överlåtelseavgift och 500 

kronor för pantsättning 

d. säljaren skall överlämna bokningscylinder för tvättstugan till köparen 

e. säljaren visar vilket källarförråd som tillhör lägenheten 

f. säljaren skall överlämna kvarvarande förtrycka avgiftsavier 

 

Styrelsen skickar kontrolluppgift till Skatteverket efter varje årsskifte. Säljarens nya adress 

måste finnas i köpehandlingar för att kopia av kontrolluppgift skall kunna skickas till ny 

adress. 

 

 

 

Reviderad senast maj 2011 

 

 


