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Trivsel- och ordningsregler 
 
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte 
bara rätt till en bostad i föreningen utan du har också skyldigheter mot  
föreningen och övriga medlemmar. Det är Bostadsrättslagen tillsammans med föreningens 
stadgar som reglerar förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. Som 
komplement till dessa har styrelsen också utfärdat följande trivsel- och ordningsregler. 

Allmänt  

1. Föreningens egendom är allas gemensamma egendom. Tänk på att vara aktsam 
och väl vårda föreningens egendom och lokaler. Kostnader för underhåll och 
reparationer betalas gemensamt av alla medlemmar och påverkar våra avgifter till 
föreningen. 

2. Du som medlem ansvarar för att du, din familj och dina gäster följer föreningens 
regler. 

3. Förfrågningar och meddelanden till styrelsen lämnar du i postlådan vid 
anslagstavlan i gatuhuset eller skickar via e-post till 
styrelsen@brfkarlbergsvagen80.se . 

4. Såväl den ekonomiska som den tekniska förvaltningen av våra hus har lagts ut på 
en extern förvaltare, Botema och BK. Information om förvaltarnas telefonnummer 
och öppettider finns på anslagstavlan i gathusets entré.  
Skador eller behov av åtgärder i gemensamma utrymmen ska anmälas till den 
tekniska förvaltaren BK som är vår fastighetsskötare. Som medlem kan man också 
kontakta BK vid skador eller behov av åtgärd i sin lägenhet. Sådana åtgärder 
bekostas dock av lägenhetsinnehavaren själv.   

Undvik att ringa förvaltarna under jourtid om det inte är ett akut ärende eftersom 
kostnaderna för akuta åtgärder är avsevärt högre än vid andra åtgärder. Om skada 
i en lägenhet påverkar andra lägenheter skall styrelsen alltid informeras. 

5. Tänk på att inte lämna fönster och dörrar öppna. Om du lämnar fönster och dörrar 
öppna i lägenheten, tvättstugan eller i andra gemensamma utrymmen ansvarar du 
själv för uppkomna skador, t ex frys-, vatten- och inbrottsskador. 

6. Husdjur skall alltid hållas under uppsikt och får inte släppas lösa inom föreningens 
område utanför den egna lägenheten. Ditt husdjur får inte utföra sina behov på 
föreningens område. 
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Gemensamma utrymmen 

7. Hushållssopor paketerar du naturligtvis ordentligt. I soprummet får också tidningar 
och grovsopor lämnas på för dessa avsedd plats.  

Med grovsopor avses saker som är för stora för soppåsen eller som av andra 
anledningar inte ska läggas där. Det kan vara t ex porslin, fönsterglas, metall, 
böcker, kläder eller en trasig pulka.  

Byggavfall eller skrymmande avfall får inte lämnas i soprummet eftersom vi då kan 
få problem med hämtningen av hushållssoporna. 

Elektronikavfall som t ex tv- och stereoapparater, datorer, batterier, 
hushållsapparater, kyl- och frysmöbler får inte heller lämnas i soprummet på grund 
av att kostnaden för hämtning av elektronikavfall är mycket hög. Detsamma gäller 
färgburkar och andra kemiska produkter. Dessa ska lämnas på närmaste 
miljöstation. 

8. Att förvara föremål i trapphusen, utrymmet på nedre botten i gatuhuset och 
utanför källarförråden är av brand- och utrymningsskäl inte tillåtet. Väljer du att ha 
dörrmatta utanför lägenhetsdörren ansvarar du själv för att golvet städas runt om 
och under mattan.  

9. Ordningsregler för tvättstugan och soprum finns uppsatta i respektive lokal. 

10. Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen. Det är inte heller tillåtet 
att kasta cigarettfimpar inom föreningens område. 

11. Fastighetens portar får inte lämnas i uppställt läge utan tillsyn under en längre tid. 

Utemiljö 

12. Grillning på balkongerna är förbjudet på grund av brandrisken. På föreningens 
uteplats till höger om gårdshusets entré får den gemensamma grillen nyttjas. För 
bokning av uteplats och grill finns bokningslista samt ordningsregler utanför 
tvättstugan.  

13. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger, fönster eller på gården. 

14. Cyklar parkeras i cykelställen på gården eller i cykelförrådet. Det är inte tillåtet att 
parkera cyklar mellan trottoaren och entrén till gathuset.  
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Tider att respektera 

15. Det är viktigt är visa hänsyn, vara lyhörd för grannars åsikter och informera innan 
man ska göra stora jobb eller ha fest.  

Generellt gäller också att du inte får vara störande för nattsömn mellan klockan 
22.00 och 07.00. Detta gäller inte bara i lägenheten utan också i gemensamma 
utrymmen som t ex i trapphus och på innergård. Man bör också undvika att köra 
tvätt- och diskmaskiner under den tiden. 

Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse 
från styrelsen kan i allvarligare fall bli uppsagd från sin lägenhet. 

Andrahandsuthyrning 

16. Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen före 
andrahandsuthyrningen inleds. Ansökan om godkännande ska göras skriftligen och 
ska innehålla uppgifter om den tilltänkta hyresgästen, skälen till 
andrahandsuthyrningen och hur länge man behöver hyra ut sin lägenhet. 
Godkännande lämnas om medlemmen av någon anledning inte kan bo i sin 
lägenhet under en begränsad tid, s.k. beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan t ex 
vara: 

o Studier på annan ort 
o Tidsbegränsat arbete på annan ort 
o Prova på samboende 

Renoveringar 

17. Styrelsen ser positivt på att bostadsrättsinnehavaren reparerar och underhåller 
lägenheten. I vissa fall behövs dock styrelsens tillstånd, bygglov eller bygganmälan. 
Det är också viktigt att styrelsen informeras innan större arbeten i lägenheten 
påbörjas. Med större arbeten menas: 

o Förändringar av kök 
o Förändringar i badrum 
o Ändring av planlösning 

 
Tänk på att bullerstörande arbeten i första hand bör utföras under dagtid.  
 
Du ansvarar själv för att städa i trapphuset efter hantverkare som du har anlitat 
eftersom sådan städning inte ingår i avtalet med den städfirma som föreningen har 
anlitat. 
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