
Trivsel- och ordningsregler 
Bostadsrättsföreningen Svärdsliljan 6 (org. Nr: 769606-8696) 

För att hålla en god grannsämja och minska risken för skador och olyckor i vår fastighet så gäller 

följande trivsel- och ordningsregler.  

Akutservice 
Vid akuta skador på fastigheten som behöver anmälas utanför normal arbetstid, kontakta Dygnet 

Runt Service Fastighetsjour AB: 08-18 70 00. Jourkostnaden är dock väldigt hög, så undvik att ringa 

detta i onödan. Felanmälningar som kan göras under arbetstid, vardagar, görs till 08 – 660 14 31 

eller www.posfastighet.se (se Fastighetsskötsel nedan). 

Andrahandsuthyrning 
Som andrahandsuthyrning räknas såväl bostadsrättshavarens uthyrning mot ersättning som om 

denne låter någon annan bo där kostnadsfritt. Bostadsrättshavare får hyra ut hela sin bostad i andra 

hand till annan ”för självständigt brukande” endast om styrelsen ger sitt samtycke. Det innebär att 

om hyresgästen självständigt kan använda lägenheten krävs styrelsens samtycke.  

Bostadsrättshavaren ska i sin skriftliga ansökan hos styrelsen ange skäl till uthyrningen, till vem man 

vill hyra ut och under hur lång tid. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens 

samtycke. Styrelsen kan endast godkänna andrahandsuthyrning för 1 år i taget och endast för 

följande fall: 

- arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken man inte kan pendla 

- värnpliktstjänstgöring 

- provsamboende 

Vid andrahandsuthyrning ska ett kontrakt upprättas mellan medlemmen och hyresgästen, varav en 

kopia ska lämnas in till styrelsen. Kontaktuppgifter, anställningsavtal samt referenser på hyresgästen 

skall bifogas.  

Observera att det är bostadsrättsägaren som har helhetsansvar för lägenheten gentemot föreningen 

och är skyldig att informera hyresgästen och föreningens stadgar och regler.  

Balkongskydd 
Vind- och väderskydd till balkongen får enbart vara i svart markistyg (motsv) för en enhetlig fasad.  

Barnvagnar 
Barnvagnar får ej ställas i porten, gången, trapphus eller på innegården.  

Cyklar 
Cyklar får endast ställas på avsedd plats på den lilla innegården som avgränsar till Torsgatan 40.  

Fastighetsskötsel 
Det löpande underhållet (städning, byte av glödlampor mm) sköts i dagsläget av POS Fastighetsvård 

AB. Dessa kan nås på 08 – 660 14 31 eller www.posfastighet.se.  



Gården 
De två innergårdarna är fastighetens gemensamma utrymme. De ska vara till för samtliga 

medlemmar. Inget skräp eller liknande får ställas på gården, vilket är både ur brandperspektiv som 

att det förfular.  

Gården förvaltas av frivilliga i gårdsgruppen, men hjälp gärna till med att pyssla om blommor och se 

till att det är städat.  

Hissar 
Vid problem med hissarna kontaktas Hissen El. Mek. Verkstad AB, 08- 618 48 48. Numret går att 

använda dygnet runt. Glöm inte att uppge namn och lägenhetsnummer vid felanmälan.  

Ljud 
Då vi är många som delar på en begränsad yta, är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra när det 

gäller höga ljud. Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till 

att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § 

bostadsrättslagen). Till exempel att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir 

ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög.  

Höga ljud undanbedes mellan kl 22-08 vardagar och mellan kl 22-10 helgdagar.  

Ombyggnationer 
Styrelsen är generellt positiv till att bostadsrättsinnehavaren reparerar och underhåller sin lägenhet. 

Alla ombyggnationer (gäller ej ytskiktsrenovering, t.ex. tapetsering eller ommålning) måste anmälas 

till styrelsen i förväg. Anmälan ska göras skriftligt och läggas i styrelsens brevlåda i porten. Anmälan 

skall innehålla en detaljerad beskrivning av planerat arbete samt i de fall planändring planeras att 

genomföras ska en ritning medfölja.  

Störande arbete får endast utföras vardagar mellan kl 9-17.  

I sken av tidigare händelser måste det påpekas att även om en vägg inte anses vara bärande på en 

ritning, så har sättningar och åldern på huset medfört att borttagning av väggar ändå kan medföra 

oönskade skador på fastigheten. Väggar ska ersättas med stödpelare.  

Rester av t.ex. spackel och målarfärg får inte spolas ned i avloppet. Detta för att inte orsaka stopp i 

avloppet (vilket tidigare har orsakat stora vattenskador), eller belasta miljön med farliga kemikalier.  

Våtrumsrenovering/-arbete och/eller elarbeten får enbart utföras av behörig fackman.  

Då trapphuset lätt blir nedsmutsat vid renoveringar är det av vikt att påpeka att det är 

bostadsrättsinnehavaren som är skyldig att se till att det blir städat. Byggspill, material, verktyg eller 

dylikt får inte lagras i allmänna utrymmen i huset. Om fastighetens anlitade städare blir drabbade av 

merarbete, kommer den enskilde medlemmen att debiteras för merarbetet.  

Renoverings- eller byggavfall som placeras utanför fastigheten (trottoaren) måste transporteras bort 

så snart det är möjligt.  



Bostadsrättsägaren är själv fullt ansvarig för att renoveringen följer föreningens regler. Om 

ombyggnationen skulle orsaka skada på fastigheten eller i någon av grannarnas lägenheter, är det 

bostadsrättsinnehavaren som renoverar som är ersättningsskyldig.  

Sopor 
Föreningen har inget grovsoputrymme, utan medlemmen hänvisas till de återvinningscentraler som 

finns i staden. Den närmaste är den i Vanadisberget.  

Sopor som går att återvinna (papper, plast, metall och glas) skall lämnas i återvinningskärl. De 

närmaste är de som står på Tomtebogatan. Detta för att hålla nere sopmängden och minska risken 

för ”översvämning” i sopsystemet.  

Sopor får på inga villkor ställas i trapphus, porten eller gången. Är det stopp i sophanteringen, gör en 

felanmälan till Stockholm Stads kontaktcenter, 08-508 465 40, sätt upp en notering att felanmälan 

gjorts.  

Städdagar 
Föreningen har gemensam städdag en eller två gånger per år. Medlemmar uppmanas att delta vid 

dessa tillfälle. Föreningen ser sig nödgade att ta ut en avgift för att täcka arbetsbortfallet från 

medlemmar som inte deltar. Vid städdagarna fixas gården, tvättstugan och andra gemensamma 

utrymmen.  

Städning 
Städning i trapphus sker en gång i veckan av POS Fastighetsvård AB.  

Trapphus 
Trapphuset är vår väg in och ut ur lägenheterna. Det är också den väg som räddningstjänsten 

använder sig av vid eventuell utryckning. Därför måste vi hålla trapphuset fritt från saker (lagen till 

skydd mot olyckor 2 kap § 2). Inga barnvagnar få placeras i trapphuset, inga soppåsar få ställas 

utanför dörren.  

Ju mindre brännbart material som finns i trapphuset, desto mindre risk för anlagd brand med kraftig 

rökutveckling. Det är också mindre saker att snubbla på för hyresgäster och räddningstjänstpersonal.  

Tvättstugan 
Tvättstugan i gårdshusets källare får användas av alla medlemmar. Tvättid bokas på tavlan i 

gårdshuset. Håll rent och snyggt efter dig i tvättstugan, den städas endast 2 ggr/år. Inga 

tvättmedelskartonger (motsv) får slängas i soporna i tvättstugan; ta med dig skräpet.  

Övrigt 
Var noga med att stänga porten efter dig och inte släppa in okända personer i fastigheten.  

 


