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ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen LERAN 5  

från och med 2012-12-06 
 

Allmänt angående ordningsregler inom föreningen 
Bostadsrättföreningen Leran 5 äger och förvaltar fastigheten med adress Rörstrandsgatan 27 
samt Norrbackgatan 7. Enligt stadgarna är föreningens ändamål ”att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter åt medlemmarna 
för permanent boende”. 
 
Föreningens stadgar är fastslagna av föreningens stämma och reglerar bland annat 
medlemmars rättigheter och skyldigheter. Som ett komplement till stadgarna har styrelsen 
upprättat ordningsregler för föreningens medlemmar. Enligt stagarna är varje medlem skyldig 
att efterfölja dessa ordningsregler. 
 
Syftet med ordningsreglerna, utöver att uppfylla det formella kravet enligt stadgarna, är att 
skapa en situation där samtliga medlemmar känner respekt för varande och där alla 
medlemmar kan leva och bo tillsammans i fastigheten.  
 
För vem gäller reglerna? 
Ordningsreglerna gäller bostadsrättshavare samt familjemedlemmar, liksom gäster, 
inneboende eller hantverkare som utför arbete. Ordningsreglerna gäller också för 
andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.  
 
Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om en medlem som 
brustit i respekt mot ordningsreglerna ska få bo kvar. Först måste styrelsen anmana den som 
bryter mot reglerna att följa dessa. Om berörd medlem eller hyresgäst trots anmaning inte 
följer reglerna kan det aktuellt med uppsägning av medlemskapet. Förseelser som är av liten 
betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. 
 
Har du frågor? 
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler, eller har du övriga frågor och 
synpunkter är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 
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ORDNINGSREGLER 

Tystnad 
Undvik störande ljud dygnet runt. Störande ljud får inte alls förekomma mellan 22.00 och 
07.00. Detta gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, 
gård och tvättstuga. Om du blir störd, kontakta den som orsakar ljudet för att försöka lösa 
problemet innan styrelsen blir inkopplade.  
 
Informera gärna grannarna i god tid om du ska ha en tillställning. Respektera varandra och de 
sidor man representerar för att alla ska ha en trevlig kväll. 

Vädringsbalkonger 
Balkongdörrar ska hållas låsta. Vädringsbalkongerna får inte användas till förvaring.  
 
Balkonger 
 
 SKÖTSELANVISNING FÖR BALKONGRENHÅLLNING  
I syfte att förhindra dålig avrinning från balkongerna, samt att vatten tränger ut undertill på 
balkongkonstruktionerna behöver dräneringskanalerna rengöras 2 ggr/år. Denna rengöring bör 
utföras till våren och hösten.  
För rengöring lyft upp den främre delen av balkonggolvet, rengör sedan dräneringskanalen 
från eventuell beläggning, blomjord samt skräp. Dräneringskanalen är placerad i ytterkant av 
balkongen i anslutning mot balkongramen. 
 

Husdjur 
Det är tillåtet att ha husdjur så länge dessa inte skapar sanitära olägenheter eller på annat sätt 
stör grannarna. Hundar och katter får inte rastas eller lämnas utan ägares tillsyn på gården. 

Piskning av mattor 
För mattpiskning med mera finns piskställning på gården att använda vardagar 8.00-22.00. 
Piskning och skakning av mattor, kläder med mer är inte tillåtet genom fönster eller på 
vädringsbalkong. 

Sopor och annat avfall 
Sopsäckarna är avsedda för vanligt hushållsavfall. Inte flytande, frätande, giftiga eller 
eldfarliga ämnen. Allt måste vara inslaget i hållbara paket för att inte sprida lukt. Tänk på att 
alltid försöka minimera volymen på ditt skräp.  
 
Pappersinsamling, kartong, plast och glas mm ska lämnas på miljöstationen som ligger på 
Rörstrandsgatan 30-32 (inom synhåll från 27:ans port).  
 
Tidningar, pizzakartonger och dylikt får inte kastas i hushållssoporna eller placeras i 
soprummet. Soprummet ska hållas låst. Din nyckel till port respektive tvättstuga går även till 
soprummet. 
 
Vänligen städa upp om dina sopor rinner. Det finns vatten i soprummet. Julgranar får inte 
ställas i soprummet. Kommunen anvisar var man kan lämna julgranar. 
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Cyklar 
Särskilda cykelutrymmen finns i källaren och på gården. Cyklar som inte används dagligen 
bör ställas i källaren Norrbackagatan 7. 

Entréer och trappuppgångar 
Entrédörrama får ställas upp endast korta stunder för att underlätta in och urlastning av varor. 
Cyklar, sportredskap, barnvagnar, leksaker med mer får inte placeras i entrén eller så att 
tillgängligheten till trappan eller ledstång försvåras. 

Ventilation 
Fastigheten har endast självdragsventilation. Endast kolfilterfläkt får användas. Om spisfläkt 
direktansluts till köksventil trycks matos etcetera in till grannen. Inte heller får elektriska 
fläktar i badrum installeras.  

Lås och nycklar 
Eftersom någon gemensam huvudnyckel inte finns till samtliga lägenheter, måste var och en 
vid längre bortovaro meddela styrelsen var nyckel finns att få i händelse av brand eller 
vattenskada. 

Radio och TV antenn 
Telia kabel TV finns i alla lägenheter. Kabel TV:s basutbud om ca 9 kanaler ingår i 
årsavgiften. Privata antenner/paraboler är inte tillåtet. 

Tvättstuga 
Tvättstuga med tillhörande torktumlare, centrifug, mangel samt torkskåp finns i källaren 
Rörstrandsgatan 27. Tvättstugan disponeras endast enligt angivna tider, utrustningen i 
tvättstugan är tidsstyrd och fungerar bara enligt de angivna tiderna. Bokning sker på en 
nyckeltavla som finns uppsatt i tvättstugan. Varje lägenhet har en låskolv till sitt förfogande.  
 
Efter användning ska tvättmaskinerna göras rena och lokalen städas. För maskinernas 
användning finns anslagna instruktioner som ska följas. Eventuella skador på utrustning som 
uppkommit genom slarv ansvarar du själv för.  
 
Lämna alltid lokalen i det skick du själv önskar finna den! 

Gården 
Får disponeras för gårdsfester etc. Gården ska dock vara tömd senast kl. 22.00 för att 
respektera tystnaden. 

Hobbyrum 
Enklare hobbyarbeten kan utföras i det omålade skyddsrummet i källaren Norrbackagatan 7. 
Var och en som utnyttjat hobbyrummet städar efter sig. 

Balkonger 
Inget får sättas upp i fasaden utan styrelsens medgivande. Markiser ska vara enhetliga 
(kontakta styrelsen). All montering i fasad ska utföras av fackman. Fast ytterbelysning är inte 
tillåten. För allas trevnad är grillning inte tillåten, inte heller mattpiskning och skakning av 
mattor, kläder eller dylikt. Torkning av tvätt får ske i höjd med räcket. Förvaring av 
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skrymmande föremål såsom cyklar, skidor är inte tillåtet. Blomlådor och krukor måste 
handhas på ett sådant sätt att underliggande balkonger inte nedsmutsas. Blomlådor som 
hänger utanför balkongen får inte ha dräneringshål. 
 
 

Vind och vindsutrymmen 
På vinden får personliga tillhörigheter förvaras i uppmärkt vindsförråd. Gångarna ska hållas 
fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vinden. 
Brand- och explosionsfarlig utrustning får inte förvaras i dessa utrymmen. 
 
Till varje lägenhet hör vindsförråd som innehavaren själv ska märka upp med namnskylt. 
Allt material som förvaras på vinden ska placeras inuti vindsförråden. Gemensamt utrymme 
finns för placering av t ex dörrar. Det gemensamma utrymmet är inte till för förvaring av 
enskilda medlemmars materiel. Kontakta styrelsen om du vill ställa en dörr där. Dörren måste 
markeras med lägenhetsnummer och namn.  

Avgifter 
Föreningens löpande utgifter betalas i första hand genom avgifter och hyror. Avgifterna ska 
betalas senast sista bankdagen före förfallomånaden, i annat fall kan man riskera att bli 
uppsagd till avflyttning. De största utgifterna är kostnader för värme och varmvatten samt för 
underhåll och reparation av byggnaden. Det ligger i medlemmarnas eget intresse att medverka 
till att hålla boendekostnaderna nere. Det kan man bland annat bidra till genom att vara 
sparsamma med vatten och värme samt vara aktsamma om gemensamma utrymmen och 
lokaler. 

Tillträde till lägenhet 
Bostadsrättsföreningen/förvaltningen har rätt att erhålla tillträde till lägenhet när det behövs 
för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. 

Uthyrning av lägenhet 
Önskar bostadsrättsinnehavare hyra ut sin lägenhet till annan än medlem i föreningen måste 
styrelsens tillstånd inhämtas. Uppgift ska lämnas om den tilltänkte hyresgästen och om hur 
lång tid uthyrningen ska ske. Tillstånd att hyra ut lägenheten lämnas för högst ett år i sänder 
om inte styrelsen beslutar annat. I vissa fall kan hyresnämnden ge tillstånd, se 
bostadsrättslagen.  

Reparationer 
Bostadsrättsinnehavare är skyldig att hålla sin lägenhet och därtill hörande utrymmen i gott 
skick. Styrelsen kan yrka reparation. Kostnaderna för reparation inom lägenheten betalar 
bostadsrättsinnehavaren. Detta gäller även kranar och packningar. 
 
Ombyggnader som innebär att el eller VVS berörs ska anmälas till styrelsen. Arbeten måste 
utföras av auktoriserat företag med F-skattesedel. 

Ändringar i lägenhet 
En medlem är ansvarig för underhållet av den lägenhet som denne disponerar med bostadsrätt. 
Det innebär att medlemmen utan styrelsen tillstånd har rätt och dessutom skyldighet att för 
detta utföra nödvändiga arbeten inom sin nyttjanderätt. Huvudsakligen handlar detta om 
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ytskicktsunderhåll. 
 
För renoveringar som innebär en väsentlig förändring av lägenheten har föreningen en process 
som ska säkerställa att arbetet utförs professionellt och utan skada för fastigheten.  
 
Av 7 kap 7 § bostadsrättslagen framgår att medlem inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten 
får utföra åtgärd som innefattar 
 
1. ingrepp i en bärande konstruktion, 
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller, 
3. annan väsentlig förändring av lägenheten 
 
Med ingrepp i bärande konstruktion avses enligt lagstiftaren exempelvis borttagande av 
bärande konstruktioner såsom väggar eller även upptagande av exempelvis valv i dessa 
konstruktioner.  
 
Väsentlig förändring av lägenheten är ett lite större begrepp. Som väsentliga förändringar har 
lagstiftaren nämnt bland annat ändringar av ledningar och kanaler, lägenhetens karaktärsdrag, 
icke beaktande av kulturhistoriska värden dessutom förflyttning av icke bärande väggar. 
 
För renoveringar som faller under ovanstående punkter ska ansökan om tillstånd först göras 
till styrelsen och sedan hanteras via föreningens process. 
 
Vid all renovering, tillståndspliktig såväl som inte tillståndspliktig, gäller att medlemmen 
förpliktar sig till att genomföra arbetet med största möjliga omsorg om övriga medlemmar 
vad gäller nyttjande av port, trapphus och hiss. I samband med nedsmutsning i trapphus, port 
eller annat allmänt utrymme ska medlemmen sörja för att rengöring genomförs omgående 
efter det att nedsmutsning skett. Vid renovering får inte byggmateriel eller avfall lagras i 
föreningens allmänna utrymmen, såsom exempelvis trapphus, hiss eller port.  
 
Vid arbeten får huvudkranar stängas av först efter godkännande av styrelsen. Tiden måste 
anslås i förväg på anslagstavlorna i trapphusen samt i tvättstugan. Kontakta styrelsen för 
frågor. 

Elektriskt system 
Lägenheterna har enfas förutom lägenhet nr 3 som har trefas. Elhäll (halogen, induktion) eller 
kokplattor får inte installeras i lägenheterna med enfas. Gasspis med varmluftsugn eller 
inbyggd separat varmluftugn får installeras. 
  
Huvudsäkringen i lägenheten är 16 A. Lägenhetsinnehavaren får själv disponera de 16 A 
under förutsättning att reglerna ovan följs.  
 
I det fall en lägenhet använder mer el än vad systemet klarar av kommer huvudsäkringen i 
lägenheten att lösa ut (t ex överbelastning, kortslutning). Vid kortslutning kan förutom 
lägenhetens huvudsäkring även huvudsäkringen för stigaren utlösas, vilket släcker en annan 
lägenhet. Då måste huvudsäkringen i elcentralen i källaren återställas (denna är av typen 
automatsäkring). Kontakta trappansvarig eller återställ själv.  
 
Vid enfassystem delar flera lägenheter på samma stigare. Rörstrandsgatan 27 har fyra stigare 
och Norrbackagatan 7 har två stigare. Säkringslådor är placerade i elcentralen källaren 
Norrbackagatan 7. Automatsäkringarna är märkta A, B, E, F, H, K. Samma id som 
mätartavlan i lägenheten.  
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Vid nyanskaffning av elektrisk utrustning bör denna vara klassad med energiklass A. Kom 
alltid ihåg att det du gör i din lägenhet kan påverka andra i huset. Vid problem anlita en 
behörig elektriker.   

Namnskyltar 
Namnskyltar får endast sättas på därför avsedd plats i befintliga ramar på respektive 
lägenhetsdörr. Medlem svarar själv för namnskylt. Skylten ska vara utförd i mässingsliknande 
material. 

Säkerhetsdörrar 
Bostadsrättsinnehavaren får på egen bekostnad köpa och montera säkerhetsdörr. Observera att 
fasigheten i viss utsträckning är klassad som kulturminne, vilket innebär att lägenheternas 
ytterdörrar måste hålla samma grafiska form och färg som tidigare ytterdörrar. Mot bakgrund 
av detta är nedanstående tvingande för samtliga bostadsrättinnehavare som önskar installera 
en säkerhetsdörr: 
  
Dörren samt dess brevinkast om sådant finns, ska vara av samma fabrikat (Daloc) och 
modell/utseende/färg som de i föreningen tidigare monterade säkerhetsdörrarna. Eventuellt 
titthål ska monteras centrerat i dörren för att alla säkerhetsdörrar ska vara likformiga. 
 
Den gamla dörren ska ställas till föreningens förfogande och placeras på en av styrelsen 
anvisad plats. Den gamla dörren är föreningens egendom.  
 
Leverantör: Trygga hem i Sverige Ringvägen 82, 118 60 Stockholm telefon 08 – 19 30 40 
Vid eventuella frågor kontakta styrelsen.  

Överlåtelse av bostadsrätt 
Överlåtelse av bostadsrätt ska göras i skriftligt avtal, där köpeskillingen redovisas. Ansökan 
om utträde respektive medlemskap i föreningen Leran 5 skickas till styrelsen. Först sedan 
styrelsen godkänt överlåtelsen får den nya ägaren flytta in i lägenheten. Intill dess svarar den 
föregående ägaren för alla med lägenheten förenade skyldigheter mot föreningen. 
 
ISS Ekonomiförvaltning AB har avgiftsbelagt sina tjänster i samband med överlåtelser och 
pantförskrivningar (belåning av bostadsrätter). Avgift för pantförskrivning uppgår till 1 % av 
basbeloppet. Avgift för överlåtelse uppgår till 2,5 % av basbeloppet. Överlåtelsearvodet 
betalas av ägaren, pantförskrivningen av låntagaren. Pantförskrivning handläggs av ISS 
Ekonomiförvaltning AB.  

Föreningen 
Bostadsrättsföreningen Leran 5 i Stockholm är en juridisk person vars uppgift är att bereda 
medlemmarna tryggad bostad på obegränsad tid genom att äga och förvalta fastigheten Leran 
5 i Stockholm.  
 
Bostadsrättsföreningen bildades och inregistrerades 1986 10 09. (org.nr 716403-4311) För 
föreningen finns en ekonomisk plan registrerad hos Länsstyrelsen 1993 06-10. Den innehåller 
beskrivning av fastigheten samt specifikation av samtliga lägenheter, med bland annat uppgift 
om andelsvärde, grundavgift och lägenhetsstorlek. För föreningen gäller särskilda av 
föreningsstämma antagna stadgar. 
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Medlemskap i föreningen medför att man får delta och rösta på föreningsstämman, som hålls 
årligen senast 15 maj, samt att man äger andel i föreningens behållna förmögenhet (d.v.s. 
tillgångar minus skulder) i proportion till sin lägenhets andelsvärde. Varje 
bostadsrättsinnehavare får årligen uppgift om lägenhetens förmögenhetsandel 
(=deklarationsvärde). Föreningen är ansluten till Fastighetsägarna Stockholm AB. 

Fastigheten 
Föreningens fastighet Leran 5 innehåller ett hus med två trappuppgångar som, utöver 
gemensamma utrymmen, innehåller 34 lägenheter varav en hyresrätt samt en lokal om 280 
m2. Hyresrätten består av en lägenhet på två rum och kök. Totala ytan är 2775 m2.  
 
Taxeringsvärde framgår av årsbokslutet. Fastigheten är försäkrad till fullvärde. För den 
ekonomiska förvaltningen svarar ISS Ekonomiförvaltning AB, för fastighetsskötseln svarar 
medlemmarna själva. 

VEM BETALAR VILKA REPARATIONER? 
Alla reparationer som föreningen ska betala ska godkännas i förväg av styrelsenx.  
Vad betalar medlem och vad betalar föreningen i medlems lägenhet? 
 
 Brf betalar  

material 
Brf betalar  
arbete 

Medlem 
betalar 
material 

Medlem 
betalar  
arbete 

Elektriska saker     
Strömbrytare   X X 
Vägguttag   X X 
Ringledning   X X 
     
Sanitärt     
WC komplett   X X 
WC byte av delar i stolen   X X 
Handfat komplett   X X 
Utbyte av kranar & kranbröst   X X 
Ompackning, rep. av kranar   X X 
Duschblandare ny   X X 
Ompackning m.m. av 
duschblandare 

  X X 

Köksblandare ny   X X 
Ompackning m.m. av 
köksblandare 

  X X 

Radiatorer ompackning m.m.   X X 
Vattenlås, utbyte   X X 
Stopp i avlopp t o m vattenlås   X X 
Spisar     
Ny komplett   X X 
Nya delar   X X 
Gasläckage X X   
Kyl och frys     
Nytt   X X 
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Service och reparationer   X X 
Övrigt     
Markiser   X X 
Fönstertätning   X X 
Fönsterglas, innerglas   X X 
Fönsterglas, ytterglas X X   
Brevlådeinkast   X X 
Lås i ytterdörr   X X 
Säkerhetsdörr   X X 
 

VART VÄNDER JAG MIG DÅ FEL UPPSTÅR? 
 

NÄR VEM TELEFONNUMMER 
 Styrelsen Se telefonlista anslagstavlan 
Vatten, gas - helger och nätter Rörjouren 650 29 50 / 0708–26 02 61 
Felanmälan av glödlampor i 
trappuppgångar och hissar och 
dylikt i allmänna utrymmen 

Se 
trappansvariga 

 
Se telefonlista anslagstavlan 

Hiss  Elektra 4494490 
Hiss jour Elektra 0200/210221 
Fel på tvättmaskin, 
torkanordning, centrifug, 
mangel 

Kontaktperson 
för tvättstugan 

Se adress och telefonlista 

 
Om läget inte är akut så står medlemmen själv för kostnaden om jourhjälp tillkallats. 
Jourhjälp får endast tillkallas då akuta situationer uppstår, t.ex. vid läckage av vatten 
(element, rör) och då fara för brand och förstörelse finns. Bortfall av varmvatten kvällstid 
eller proppar som går, räknas inte som akut. 
 
 
 
 


