
Brf Ingemarshov, trivsel- och förhållningsregler

1. Så fungerar en bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att på obegränsad tid upplåta 
bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Ofta menar man med ”bostadsrätt” den egna lägenheten. Men när du köper en bostadsrätt 
köper du varken en fysisk lägenhet eller en andel i en fastighet, du köper endast rätten att 
nyttja en viss lägenhet. Medlemmarna i Brf Ingemarshov äger tillsammans hela fastigheten: 
lägenheterna, de gemensamma utrymmena och innergården.

Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Den väljs av medlemmarna på 
årsstämman med uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. 
Styrelsen kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar kräver beslut av stämman.

Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Direkt inflytande över 
föreningens verksamhet utövas på föreningens årsstämma. Det bästa sättet att påverka är att 
delta på stämman och att kandidera till de poster som finns i styrelsen.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter styrs av Bostadsrättslagen, föreningens 
stadgar samt särskilda ordningsföreskrifter. Se stadgarna för Brf Ingemarshov på hemsidan, 
för mer information om de regler som gäller just vår bostadsrättsförening. Styrelsen för Brf 
Ingemarshov har därutöver tagit fram dessa trivsel- och förhållningsregler för att vi ska bevara 
en god grannsämja och en trevlig miljö i och kring vårt hus.

När du köper en bostadsrätt ansöker du först om medlemskap i bostadsrättsföreningen. En 
överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats av styrelsen. En medlem har rätt att 
göra vissa ändringar i sin lägenhet, men måste innan detta sker informera styrelsen om vad 
som ska ändras och hur. Vid avsevärda förändringar krävs styrelsens medgivande och i vissa 
fall krävs bygglov.

En bostadsrättshavare som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen har förverkat 
sin bostadsrätt. Detta innebär att bostadsrättshavaren upphör att vara medlem i föreningen och 
måste flytta från lägenheten.

2. Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Som medlem är du enligt lag och stadgar skyldig att vårda din lägenhet, ditt förråd samt 
föreningens gemensamma utrymmen och utvändiga ytor. Du ansvarar också för din familj och 
dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand. Se stadgarna och 
särskilda föreskrifter för information om vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning.

Brf Ingemarshov ska ha en god boendemiljö med hög trivselfaktor. För att åstadkomma det 
måste vi alla visa hänsyn för varandra och respektera föreningens regler. Nedsmutsning eller 
skadegörelse kan medföra att månadsavgiften höjs. Styrelsen förbehåller sig rätten att kräva 
ersättning av ansvarig lägenhetsinnehavare om det kan bevisas vilken lägenhetsinnehavare 
som är orsaken till nedskräpning eller skadegörelse.
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2.1 Säkerhet

På de allmänna gemensamma ytorna får inga privata tillhörigheter placeras. För cyklar och 
barnvagnar har föreningen särskilda förvaringsutrymmen på markplan. Att föreningens 
gemensamma ytor hålls fria är särskilt viktigt ur brandskyddssynpunkt men också för att 
städningen ska fungera. Nyckel till barnvagnsrummet kan kvitteras ut via styrelsen.

För att förhindra att obehöriga kommer in i fastigheten håller vi dörrar och fönster i 
gemensamma utrymmen stängda och låsta. Föreningen har valt att inte ha portkod utan istället 
använda porttelefon för att öka säkerheten. Porttelefonen kan kopplas till hemtelefon eller 
mobiltelefon. För mer information gällande porttelefonen, se föreningens hemsida.

2.2 Trapphus

Trapphuset och våra gemensamma entréer ger första intrycket för alla som besöker någon av 
oss i huset. För allas trivsel bör du därför tänka på att inte skräpa ner och att torka upp om du 
t.ex. spiller dryck eller liknande.

För att underlätta städning ska vi inte ha dörrmattor eller andra privata föremål utanför 
lägenhetsdörrarna.

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att parkera cyklar eller barnvagnar eller liknande i 
trappuppgången.

Hushålls sopor får inte ställas ut i trapphuset. Dessa behålls i den egna lägenheten till dess att 
du tar ner dem till soprummet. 

2.3 Gården
På innergården finns utemöbler sommartid och alla som bor i huset är välkomna att använda dessa. 
Regler för grill och innergård:

• Grillen och sittgrupperna kan förbokas. Bokningslistan finns i tvättstugan där 
lägenhetsnummer, namn, telefon och tid anges.
• Givetvis är du också välkommen att spontat slå dig ner eller grilla i mån av plats, men 
kolla alltid bokningslistan och respektera denna.
• Efter avslutad grillning (när glöden slocknat) ska askan tömmas och grillgallren 
rengöras.
• Den slocknade askan slänger du i den avsedda plåttunnan - aldrig bland 
hushållsoporna!
• Inga marschaller, eller liknande på träramen runt uteplatsen (brandrisk i buskarna & 
risk för fula märken).
• Visa hänsyn till dina grannar genom att hålla ljudvolymen låg efter kl 22.00.
• Rökning är tillåten på innergården men plocka bort fimpar efter dig.
• Lämna alltid innergården & uteplatsen i samma fina skick som du vill hitta den. Vi 
anlitar ingen städhjälp på gården och ansvarar därför själva för städningen.
• Det är inte tillåtet att rasta hundar på gården. Inte heller att låta dem springa okopplade 
i våra gemensamma planteringar.
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2.4 Rökförbud

I samtliga invändiga utrymmen råder rökförbud. Om du röker på balkongen, ta hänsyn till 
grannar som eventuellt kan störas av detta. Tänk på att röken kan tränga in till grannen via 
fönster och ventiler och att det är vanligt med allergi och överkänslighet.

2.5 Störningar

Medlemmarna ska visa varandra hänsyn och undvika att störa med oljud eller otrevligt 
bemötande. Tänk på att ditt golv är en grannes tak och att du delar väggar med dina grannar. 
Ljudmässig hänsyn gäller hela dygnet men är särskilt viktig på natten. Klockan 22:00-07:00 
ska ljudnivån vara så låg att grannarna inte hör. Det gäller både i lägenheten men även på 
balkong eller den gemensamma innergården.

Informera dina grannar i god tid före fester eller andra aktiviteter som kan störa, till exempel 
med en lapp i trapphuset. Om du störs av en granne, ring på och be dem dämpa sig. Om du 
har försökt med det och det inte hjälper, eller om det upprepas, lämna ditt klagomål till 
styrelsen i brevlådan (finns bakom trappan på Ingemarsgatan 3B) eller via e-post. 
Kontaktuppgifter finns på porttavlan eller via föreningens hemsida.

Vi vill gärna ha lekande barn på gården. Det är naturligt att barn hörs, men om det låter så 
mycket att det stör, säg till barnen eller deras föräldrar.

2.6 Husdjur

Du får gärna ha husdjur, så länge de inte stör eller förorenar. Med tanke på allergiker och 
hundrädda får hundar inte vistas lösa i området eller rastas på innergården. Djurägaren 
ansvarar för sitt husdjur och eventuell nedskräpning som eventuellt kan råda.

2.7 Uppsättning av paraboler, markiser, balkonglådor m.m.

Parabolantenner större än en kvadratmeter, markiser och inglasning av balkong kräver 
bygglov. All uppsättning ska dock godkännas av styrelsen, så kontakta styrelsen med dina 
önskemål.

Blomlådor placeras på balkongräckets insida av säkerhetsskäl.

Endast grillning med el- grill är tillåten på balkong eller uteplats. Det finns gemensamma 
grillar på innergården som får användas då dessa står inom behörigt avstånd från boendes 
balkonger och från fasader vilket är inom normen för brandsäkerhet.

Föreningen har tagit fram färgkoder för vindskydd och markiser på balkongerna. Vilken färg 
som finns framtagen framgår på föreningens hemsida likväl som kontaktuppgifter till 
leverantör.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.
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2.8 Tvättstugan

När du använder den gemensamma tvättstugan, följ anvisningarna där.

 Vi har fyra tvättmaskiner och torktumlare , ett torkskåp, mangel och torkrum. Om någon 
maskin går sönder, felanmäl detta till fastighetsförvaltaren. Kontaktuppgifter finns på 
porttavlan i trapphusen. 

Tvättstugan får användas vardagar kl. 07 - 22 och helger kl 10 - 19. Tio minuter före, och 30 
minuter efter dessa tider är tvättstugan låst med hänsyn till våra grannar som bor ovanför 
tvättstugan. Bokning sker med ett personligt lås på tavlan i tvättstugan. Om bokad tid inte 
utnyttjas inom 30 minuter efter utsatt starttid och ingen lapp om senare ankomst har satts upp 
anses tiden vara avbokad och kan nyttjas av annan boende i föreningen.

2.9 Sophantering

Föreningen har ett soprum där vi kastar hushållssopor, färgat och ofärgat glas, tidningar och 
wellpapp. I soprummet finns även anslag som talar om vad som ska kastas i vilka kärl. 

Genom att följa föreskrifterna bidrar du till att sänka föreningens kostnader för sophantering. 
Det är främst volymen på soporna som avgör kostnaderna för hämtning. Därför bör vi hjälpas 
åt att packa soporna effektivt och bara kasta tillåtna föremål. Att till exempel platta till 
kartonger minskar kostnaderna rejält, medan hämtning av något oförutsett medför stora 
avgifter.

I soprummet finns det för närvarande separata kärl för:

• hushållsavfall
• färgat och ofärgat glas
• wellpapp
• papper till återvinning (tidningar, broschyrer och kataloger, utan plast)

Vi har ingen insamling av grovsopor, elektronikskrot eller miljöfarligt avfall. Det måste
du själv ta hand om och bekosta bortforsling av. Allt övrigt avfall ska lämnas på 
återvinningscentraler.

För mer information om sophantering och närmsta återvinningscentral, se föreningens 
hemsida. 

Tänk också på att många hjälporganisationer (såsom Myrorna och Stadsmissionen) både
tar emot och i vissa fall även hämtar bland annat kläder, möbler och böcker.
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