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Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och  

verkställa de beslut som stämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också  

trivsel- och ordningsfrågorna. 

 

Trivsel- och ordningsreglerna gäller alla som nyttjar bostadsrätten samt hantverkare  

som utför arbete åt bostadsrättsinnehavaren. 

 

Frågor gällande reglerna kan skriftligt tas upp med styrelsen. 

 

 

Allmän aktsamhet 

Bostadsrättsinnehavare/hyresgäst ska vara aktsam om och vårda såväl egen lägenhet som 

föreningens gemensamma egendom i övrigt. Kostnader för underhåll och gemensamma 

reparationer betalas av bostadsrättsinnehavarna genom månatlig avgift. Inträffar akut skada  

i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen. 

 

Allmän säkerhet och trevnad 

 

 Kontrollera alltid att ytterporten till fastigheten gått i lås efter in och utpassering. 

 Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. 

 Barnvagnar och cyklar får inte förvaras i trapphuset ej heller annat objekt som  

kan hindra utrymning vid brand.  

 Var försiktig med eld.  

 Rökning är ej tillåtet i fastighetens gemensamma/allmänna utrymmen. 

 Rökning i medlems bostad bör undvikas på grund av komfort. 

 Meddela gärna någon granne eller någon i styrelsen om bostadsrätten kommer  

att stå utan övervakning en längre tid. Detta för egen säkerhet. 

 

Balkonger  

För balkonger gäller samma sak som för lägenheter. Att du ska vara aktsam om den  

och vårda den. Du får skapa en personlig prägel men inte så att det stör omgivningen. 

Var också försiktig så att saker inte ramlar ner på grannen inunder eller att vatten rinner  

ner när du vattnar dina blommor. Av brandsäkerhetsskäl får du inte grilla på balkongen. 

Balkongen får inte användas för skakning eller piskning av mattor. Använd ditt goda  

omdöme både när du inreder och använder balkongen. 

 



Tvättstuga 

Bokningsschema finns på anslagstavla och särskilda ordningsregler finns anslagna  

i tvättstugan. Endast en tvätt-tid per tillfälle får bokas, dvs ej flera i rad. 

  

Trapphuset 

Dörrmattor, skor, sopor, leksaker, cyklar och dylikt får inte placeras i trapphuset. Det är 

förbjudet enligt gällande brandföreskrifter och våra städare måste komma åt överallt.  

 

Avfallshantering 

Hushållsavfall slängs i soptunnorna på gården. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att 

någon kan komma till skada. Tidningar, kartonger, glas, batterier, plast- och metall-

förpackningar lämnas på återvinningsstation. Inga sopor, kartonger eller liknande  

får ställas på gården. 

 

Inflyttning och utflyttning 

Styrelsen debiterar varje nyinflyttad bostadsrättsinnehavare med 1500 kr avseende ny 

namnskylt till ytterdörren och namnändring på tavlan vid entrén. 

 

Vid in eller utflytt ska hänsyn tas till de gemensamma utrymmena. Större möbler och saker 

får inte fraktas i hissen. Orsakas skada ska detta rapporteras till styrelsen, kostnaden för 

uppkommen skada debiteras bostadsrättsinnehavaren. 

 

Renovering och underhåll av bostadsrätten 

Större renoveringar i bostadsrätten såsom förändringar i byggstommen kräver styrelsens 

godkännande. Sådana renoveringar ska utföras av fackmän vilka först ska godkännas av 

styrelsen. Endast underhålls- och renhållningsarbeten, såsom målning, slipning av golv etc 

får företas utan tillstånd. Renovering av fackmän får endast utföras under normal arbetstid, 

dvs vardagar mellan 08:00 – 18:00. 

 

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Det är särskilt viktigt att 

bostadsrättsinnehavaren har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar 

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

 

Vid renovering av badrum, kontakta styrelsen för uppgift angående när senaste stambyte 

utförts. Bostadsrättsinnehavaren har rätt till ersättning för påkallat stambyte. 

 

Ventilation 

Det är inte tillåtet att anslutna egna fläktar till fastighetens ventilationssystem. 

 

Källare och vind 

På vinden och i källaren kan personliga tillhörigheter förvaras i förrådet tillhörande 

bostadsrätten. Gångarna ska hållas fria och saker som placeras i de allmänna utrymmena  

kan komma att slängas.  

 

Husdjur 

Innehavare av husdjur ska övervaka dessa så att de inte stör eller förorenar fastigheten. 

Rastning på gården är inte tillåten. 

 



Störning 

För att alla ska trivas är det viktigt att man respekterar sina grannar. Alla boende är skyldiga 

att visa hänsyn. Skyldigheten gäller såväl i den egna lägenheten som i de allmänna 

utrymmena. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 

på kvällen till kl. 7 på morgonen. Om du ska ha en större fest ska grannarna meddelas genom 

anslag i trapphuset.  

 

Andrahandsuthyrning 

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig 

och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.  

 

Städdag 

Städdag arrangeras av styrelsen ca en gång om året. Samtliga bostadsrättsinnehavare 

förväntas delta med minst en person från varje hushåll.  
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