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1. När olyckan är framme 

Vid brand: Rädda - Varna - Larma - Släck 
Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är 
liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om 
det börjar brinna. Grundregeln är: 
 
1. Rädda 
Rädda liv före egendom. Rädda först dem som är i direkt livsfara – men ta inte för stora risker.  
 
2. Varna 
Varna dem som är hotade av branden. 
 
3. Larma 
Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 
Var beredd att svara på frågor om; 

 Vem du är och varifrån du ringer 

 Vad som har hänt 

 Var det brinner - adress 

 Om det finns människor instängda eller i annan fara 

 Se till att någon möter räddningstjänsten och visar vägen 
 
SOS-operatörens frågor till dig försenar aldrig utryckningen av ambulans, polis eller brandbil. När 
du talar med en operatör larmar någon annan räddningspersonalen. 
 
3. Tag hand om skadade och släck 

 Tag hand om skadade och ge första hjälpen. Andning, Blödning, Chock. 

 Släck branden om det är möjligt - men ta inte för stora risker så att du skadar dig själv. 
Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur man ska 
agera. 

 En brand vid spisen skall du först försöka kväva med t.ex. lock, en filt eller en matta, 
använd absolut ej vatten vid bränder i fett eller olja. Dra ur sladden på brinnande 
elapparater innan du släcker med vatten- eller pulversläckare. (Försäkra dig om att alla i 
hushållet vet var närmsta brandsläckare finns och hur den fungerar) 

 
4. Anmäl skadan till styrelsen och ditt försäkringsbolag 

Vid vattenskada 
1. Stäng av huvudkranen som finns i taket i källaren (i korridoren vid tvättstugan) märkt 

med numret på din lägenhet. Leta gärna upp den vid nästa tillfälle du tvättar. Förvissa dig 
om att alla i hushållet vet var huvudkranen finns. 

2. Ös och torka upp vattnet. 
3. Informera lägenheter som är anslutna till samma huvudkran att den är avstängd. 
4. Åtgärda läckan själv eller kontakta styrelsen, styrelsens kontaktuppgifter finns tillgängliga 

på anslagstavlan i entrén. 
5. Anmäl skadan till styrelsen och ditt försäkringsbolag. 
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Vid elfel 

1. Slå av huvudströmsbrytaren som finns i elcentralen i hallen. Förvissa dig om att alla i 
hushållet vet var huvudströmbrytaren finns. 

2. Åtgärda felet själv eller kontakta styrelsen, styrelsens kontaktuppgifter finns tillgängliga på 
anslagstavlan i entrén. 

3. Kontakta styrelsen först om du bedömer att skada måste åtgärdas av fastighetsskötaren. 
Styrelsen kan vara behjälplig vid vissa typer av fel, såsom till exempel när en fas (”propp”) 
har gått. Tecken på det kan vara att allt verkar vara i sin ordning i elcentralen i hallen men 
att vissa eluttag eller lampor, eller kanske till och med alla, ej fungerar. (Beroende på hur 
många faser som gått) 

4. Anmäl även till styrelsen vid allvarligare fel. 
 

Vid inbrott 
1. Larma polisen 
2. Rör inget innan polisen kommer 
3. Anmäl förluster till ditt försäkringsbolag 
4. Informera gärna styrelsen om det inträffade. 

 

Åtgärda och meddela vid fel, skada eller inbrott 

 Åtgärda om du har möjlighet fel eller skador själv.  

 Kontakta styrelsen om du bedömer att skada måste åtgärdas av fastighetsskötaren. 
Styrelsens kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i entrén. 

 Sätt upp en lapp om att skadan är observerad och anmäld med ditt namn och nummer. 

 Gör en bedömning om polisanmälan måste göras vid skadegörelse eller inbrott. 
 
Läs gärna mer på Myndighetens för samhällsskydd och beredskap hemsida; www.msb.se eller 
www.dinsakerhet.se. 
 

Viktig information om felanmälan 
 
Brf Vale har en fastighetsförvaltare som på regelbunden basis gör en övergripande ytlig kontroll 
av fastigheten och åtgärdar de fel som uppmärksammas. 
Om du som medlem önskar att vår fastighetsskötare åtgärdar ett fel i fastigheten på hans rond, 
ber vi dig göra en felanmälan till vår fastighetsförvaltare. Be dem lägga ärendet på listan med 
saker som vår fastighetsskötare ska göra på sin vanliga rond. 
 
Jourärenden, det vill säga ärenden som inte kan vänta tills nästkommande rond, ringer 
styrelsen in. Upptäcker du ett sådant fel, kontakta någon i styrelsen. 
 
Tänk på att reparationer i den egna lägenheten (t.ex. luftning av element eller byte av 
glödlampor) debiteras den enskilde medlemmen. Sådana kostnader kommer alltså 
bostadsrättsföreningen inte att stå för. Är du osäker på vad föreningen bekostar och vad som 
vilar på den enskilde medlemmen – kontakta någon i styrelsen. 
 

http://www.msb.se/
http://www.dinsakerhet.se/
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2. Skadeförebyggande råd 
 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är det ägaren till en byggnad (i detta fall 
föreningen) och de som utnyttjar den, bostadsrättsinnehavarna, som ansvarar för brandskyddet i 
byggnaden. Man är bland annat skyldig att, i skälig omfattning, vidta åtgärder för att förebygga 
brand. Detta innebär till exempel att upprätthålla fungerande utrymningsvägar. Ägaren ska se till 
att byggnaden som helhet har ett bra brandskydd. Bostadsrättsinnehavarna ansvarar för 
brandskyddet i de egna lägenheterna, till exempel att byta batteri i sina brandvarnare, samt för sin 
beskärda del av de gemensamma utrymmena, exempelvis genom att inte förvara brännbart 
material i trapphusen. Detta inkluderar barnvagnar, cyklar, möbler mm.  
 
Läs gärna mer på Myndighetens för samhällsskydd och beredskap hemsida; www.msb.se eller 
www.dinsakerhet.se. 

Vind- och källarförråd 

Ansamlingar av skräp i förråd, liksom olåsta förråd är en brandfara. Töm därför lägenhetens 
förråd från material som du egentligen inte avser att använda eller har något värde. Förvara inga 
fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden. Se alltid till att ha ett 
effektivt lås på dina förråd och glöm inte att kontrollera dessa med jämna mellanrum. 
Nerskräpning i allmänna utrymmen medför bötfällning samt debitering för borttransport.  
 
Om det råder tveksamhet om vilket utrymme som hör till din bostad bör du kontakta någon i 
styrelsen. Förråden måste vara märkta med lägenhetsnummer. Observera att en hemförsäkring i 
allmänhet endast täcker innehållet i förråd om förrådet är låst med ett gott lås och innehållet inte 
är stöldbegärligt (d.v.s. inte tv, dator, smycken, värdehandlingar etc.).  

Brandvarnare 
Det ska finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet – en bra 
livförsäkring som inte kostar mer än en hundralapp. Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga 
brandröken, varnar dig snabbt och ger dig en chans att sätta dig i säkerhet. I Sverige dör drygt 
100 människor varje år till följd av bränder. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning av 
brandröken och inte själva elden.  
 
Brandvarnaren placeras så centralt som möjligt i bostaden, till exempel utanför sovrummet. Flera 
brandvarnare kan behövas i en större lägenhet. Se till att det finns ett fritt utrymme om minst 50 
cm runt om brandvarnaren. Byt batteri och rengör brandvarnaren minst en gång om året. 
Kontrollera att brandvarnaren fungerar med jämna mellanrum och när du varit hemifrån en 
längre tid. Brandvarnaren kontrolleras genom att man trycker in testknappen eller håller ett 
nysläckt stearinljus under brandvarnaren. 

Brandsläckare 
Det ska finnas två stycken brandsläckare av pulvertyp per trappuppgång. Försäkra dig om att alla 
i hushållet vet var de finns monterade. Vid släckning av eldsvåda avlägsna sprinten, tryck in 
reglaget och rikta strålen mot eldens bas. 
 
Släckarna är handbrandsläckare som innehåller glödbrandpulver och kan användas mot alla typer 
av bränder. Pulver är effektivt mot bränder i både vätskor och fasta ämnen, samt leder inte ström. 
Det kan med fördel även finnas en brandsläckare i varje lägenhet. 

http://www.msb.se/
http://www.dinsakerhet.se/
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Levande ljus 

Levande ljus är en av de vanligaste orsakerna till brand i hemmet. Bästa sättet att undvika bränder 
p.g.a. brinnande ljus är att använda brandsäkra och stabila ljusstakar eller manschetter samt ställ 
ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna aldrig brinnande ljus utan 
uppsikt! 

Trapphus 
Trapphus och entréer ska hållas fria från alla typer av ting då de utgör en brandfara alternativt kan 
vara i vägen vid en eventuell utrymning av fastigheten. T.ex. får barnvagnar, skor, idrottsredskap 
och sopor ej finnas i trapphusen eller i våra entréer.   

Rökning 
Rökning är den vanligaste orsaken vid brand med dödlig utgång. Sängrökning är inte att 
rekommendera. Se till att cigarrettfimparna är ordentligt släckta innan du slänger dem. Rökning är 
inte tillåtet i våra gemensamma utrymmen som balkong, vind, källare och trapphus. 

Snöskottning 
Föreningen har avtal med en entreprenör som ska sköta snöröjning efter behov. Det är 
naturligtvis inte förbjudet för boende att hjälpa till att sopa bort snö vid entrédörren eller att 
sanda om det behövs. Det viktigt att hålla altaner och balkonger fria från snö och is. Föreningen 
har drabbats av skador på fastigheten på grund av sprängverkan då fukt tränger ner under fasad 
och sprickor. Detta är kostsamt att åtgärda. OBS! Det åligger respektive medlem att hålla sin 
egen altan alternativt balkong fri från snö och is. 

Spisen 
Många bränder börjar på spisen. S.k. torrkokning är en vanlig brandorsak. Fett och olja kan börja 
brinna om temperaturen blir för hög. Om det börjar brinna i en kastrull ska elden kvävas med ett 
lock. Häll aldrig vatten i en gryta med brinnande fett! Det kan ge förödande konsekvenser. 

Fläktfiltret 
Rengör eller byt filtret till fläkten regelbundet eftersom mycket fett i filtret lätt sprider en brand 
på spisen. Kolfilter bör bytas var 3-6:e månad beroende på användning. 

Vattenläckage 
För att undvika skador p.g.a. läckage genom våtisoleringen bör du vara observant på väggarnas 
och golvens skick i bad- och duschrum. Skador måste åtgärdas omedelbart! Fuktskador är ofta 
kostsamma att åtgärda. All badrumsrenovering måste utföras fackmannamässigt. En 
renovering som inte utförs fackmannamässigt och utan kvitton innebär med all säkerhet att 
bostadsrättsinnehavaren vid vattenläckage står utan försäkringsskydd och får ersätta alla 
kostnader för att återställa den egna bostaden, samt de skador som vållats grannar och föreningen 
ur egen ficka. Ett sådant ansvar gäller för den som renoverat även efter att bostadsrätten har 
överlåtits. Tänk även på att de flesta hemförsäkringar inte omfattar vattenskador orsakade av 
diskmaskiner som saknar droppskydd. 
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3. Föreningens service, utrymmen, inrättningar mm.  
 
Föreningen erbjuder service och ett antal gemensamma utrymmen och inrättningar som kan 
utnyttjas och som vi därför vill informera om. 
 
För att användning ska ske så smidigt som möjligt har styrelsen upprättat ett antal regler. 
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa dessa.  

 
Från A till Ö: 

Bastun 

En bastu finns i källaren i samma korridor som tvättstugan. Är du intresserad av att låna bastun, 
kontakta styrelsen. Styrelsens kontaktuppgifter finns tillgängliga på anslagstavlan i entrén.  

Cykelparkering 

Cykelparkering ska ske i cykelförrådet i källaren eller på södra gården. Vid parken mot Sveavägen 
finns även en cykelparkering. Tänk på att inte blockera gången till gårdshuset eller skada 
eventuella blommor vid parkering på gården. 

Grillning 

Sommartid är det uppskattat att använda föreningens grill. Den och gårdarnas möblemang kan du 
boka på en lista som brukar finnas på anslagstavlan i entrén under sommarmånaderna. Tänk på 
att placera grillen på avsedd grillplats i gårdens bortre hörn. Detta för att minska obehaget av 
grillos som kan förekomma. Glöm inte heller att rengöra grillen efter dig. Använd gärna grillfolie 
i grillen. Håll rent och snyggt. Släng aldrig aska eller använd engångsgrill bland soporna förrän du 
är säker på att det inte längre finns någon glöd. Kontakta styrelsen om du inte vet var den 
allmänna grillplatsen finns i ditt bostadsområde. 
 
Att grilla med kol på balkong är ej tillåtet då röken och oset från grillen skapar olägenheter för 
andra hyresgäster.  Att använda elgrill och gasolgrill med lock är tillåtet. Vi rekommenderar att ni 
flyttar ut era grillar på balkongerna/altanen en bit bort från huset, så att röken och oset inte stör.  
 

Grovsopor 

Fastigheten saknar grovsoprum. För närmaste återvinningscentral, se www.stockholm.se/avc. 
Ibland kan det beställas in en container för grovsopor i samband med vårstädningen, kontakta 
styrelsen vid eventuellt önskemål. 

Gårdarna 

Våra gårdar är våra oaser och vårdas av oss gemensamt. Klipp gärna gräsmattan eller vattna 
växterna när de är torra. På gårdarna finns tillgång till slang för bevattning samt rengöring av t.ex. 
cyklar. Om man vill vara garanterad plats vid ett utemöblemang kan man boka tid på en 
bokningslista på anslagstavlan i entrén. Torka av möblerna vid behov och ställ tillbaka möblerna 
på sina platser om de omplacerats inför t.ex. en fest. Alla stolsdynor ska läggas tillbaka på den 
plats där de förvaras. På grund av brandrisk får stolsdynorna ej förvaras i trapphusen. Plocka ihop 
skräp efter dig (inklusive fimpar och snuspåsar) och släng i en hopknuten soppåse bland 
hushållssoporna. Glöm inte ta hänsyn till de ordningsregler som finns vad gäller tidpunkt för när 
det ska vara tyst på gårdarna på kvällarna, se avsnitt 5. Ordningsregler. 

http://www.stockholm.se/avc
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Felanmälan 

Vid felanmälan av el, värmeaggregat och dyl. faktureras oftast den enskilda lägenhetsinnehavaren. 
Om du är osäker vad som gäller i olika situationer, kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter finns 
tillgängliga på anslagstavlan i entrén.  

Kabel-TV och Bredband 

I medlemsavgiften ingår avgift för Kabel-TV (ComHem) och bredband via Bredbandsbolaget. 

Namnskyltar 

För uppdatering av namnskylt på lägenhetsdörr hänvisas till fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter 
finns tillgängliga på anslagstavlan i entrén. Be fastighetsskötaren uppdatera namnskyltarna på 
dörren och i entrén vid dennes nästa rond. 

Pingisrum 

Pingisrum finns i källaren och kan öppnas med källarnyckeln. 

Porten 

Koden till porten fungerar till klockan 21.00. Därefter måste porten öppnas med nyckel. Se till att 
porten går i lås efter dig. 

Räkenskaper 

Föreningens räkenskapsår sträcker sig fr.o.m. september t.o.m. augusti. Styrelsen presenterar 
föreningens ekonomi och förvaltning på stämman som hålls så snart som bokslutet är klart för 
året. Vanligtvis hålls stämman kring årsskiftet.  

Rökning 

Rökning är inte tillåtet i några gemensamma utrymmen. Det inkluderar trapphus och 
vädringsbalkonger. 
 

Skadedjur 
Fastigheten är försäkrad via HSB försäkring AB. Självrisken för denna försäkring är i dagsläget 
(mars 2013) 0 kr, vilket innebär att sanering via Anticimex är kostnadsfritt. Har du drabbats av 
någon form av skadedjur, börja med att besöka www.anticimex.se för att utröna vad det är för 
skadedjur du har drabbats av – Anticimex spejar inte förrän detta är konstaterat. Är du osäker 
kommer de att be dig skicka in ett prov. Ring Anticimex på 08-517 634 00 för mer information 
och för att boka sanering. Kontakta styrelsen för försäkringsnummer, vilket du kommer behöva 
uppge vid bokning av sanering.   

Sopor 

Sopor skall slängas välpaketerade i nedkastet vid entrén. Sopor får inte ställas i trapphuset, ens för 
en kort tid. Om sopkarusellen stannar och soppåsar inte tas om hand, kontakta någon i styrelsen. 
Kontaktuppgifter finns tillgängliga på anslagstavlan i entrén. 

Stadgar 

Bostadsrättsföreningen Vale är en ekonomisk förening vars verksamhet styrs av stadgarna och är 
till för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse vad avser boendet. Läs igenom dessa noga 
då de reglerar dina rättigheter och skyldigheter i föreningen. 

http://www.anticimex.se/
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Styrelsen 

Styrelsen är ytterst ansvarig för att föreningens förvaltning utförs på bästa sätt och följer gällande 
lagar.  
 
Ansvaret innefattar den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftningen och stadgarna följs och att 
medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt. Ledamöterna ansvarar solidariskt för 
att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för 
föreningens räkning och tecknar föreningens firma.  
 
Förtroendeuppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, 
skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen. Som styrelseledamot har man en 
sysslomannaställning och därmed en vårdnadsplikt gentemot föreningen. Det innebär att man ska 
vara lojal och främja föreningens intressen.  
 
En central princip i en bostadsrättsförening och i alla ekonomiska föreningar är den så kallade 
likabehandlingsprincipen. Den innebär att stämman eller styrelsen inte på ett illojalt sätt får gynna 
eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. 
 
Föreningens styrelse är enligt lag skyldig att varje år lämna en årsredovisning som består av en 
förvaltningsberättelse och ett bokslut. Den ska utformas enligt bostadsrättslagen som i detta fall 
hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna 
ska fatta beslut om på föreningsstämma. 

Städning 

Städning av trapphusen och tvättstugan utförs med jämna mellanrum av städfirma. Om du utför 
arbeten i din bostad som smutsar ner i trapphuset är du skyldig att städa upp efter dig. 

Stämma 

Kallelse till årsstämma anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet tidigast fyra veckor och 
senast två veckor innan mötet (senast en vecka innan om det gäller en extra stämma). Ordinarie 
föreningsstämma brukar hållas kring årsskiftet. Närvaro vid stämman ger en bra inblick i din 
förenings tillstånd och bör vara en självklarhet för alla medlemmar.    

Trapphusen 

Våra trapphus är relativt lyhörda så visa extra hänsyn när du rör dig i trapphusen på morgon- och 
kvällstid. På grund av brandrisken är det viktigt att hålla trapphuset rent från brännbart material 
och sådant som står i vägen vid en utrymning. T.ex. får inga barnvagnar förvaras i trapphusen. På 
grund av brandrisken kan föremål i allmänna utrymmen komma att slängas utan förvarning. 
Styrelsen förbehåller sig rätten att bötfälla och debitera ansvariga medlemmar för sådant arbete. 

Tvättstugan 

Tvättstugan disponeras i tretimmarspass på dagtid och tvåtimmarspass på kvällstid. Om tvättning 
inte påbörjats inom 30 min får andra ta över passet. Bokningsbara tider är kl. 07.00 - 22.00 på 
vardagar och 08.00 – 22.00 på helger. Under 2014 infördes obokningsbar tvättmöjlighet 
efter kl. 22. Tvättning efter kl.22 kommer fortsätta att vara möjligt om inte boende störs.  
 
Om du vill undvika att din tvätt försvinner kan du använda låsanordningen på dörren till 
tvättstugan. Varje lägenhet ska förfoga över minst en tvättmarkör markerad med lägenhetens 
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nummer som används för att boka tvättid och i låsanordningen till tvättstugan. Om du saknar 
tvättmarkör finner du information hur du beställer en ny på anslagstavlan invid tvättstugan. 
 
Det är förbjudet att tvätta mattor i maskinerna eftersom risken är stor att de kan gå sönder. Tvätt 
av bh ska ske i tvättpåse för att skona maskinerna och bh:n. 
 
Ställ i ordning och torka av maskinerna och tvättstugan efter dig. 
 
Försök att undvika onödigt ljud i samband med tvättning med tanke på de som har sin bostad 
ovanför tvättstugan. 
 
Ta alltid bort luddet i torktumlaren när du är klar. Om detta glöms bort kan torktumlaren i värsta 
fall fatta eld. 
 

Vinden/källaren 

Vindsförråden/ källarförråden är avsedda för förvaring av effekter och materiel. Om det råder 
tveksamheter om vilket utrymme som hör till din bostad kontakta någon i styrelsen. Båda 
förråden måste vara märkta med lägenhetsnummer. Observera att en hemförsäkring i allmänhet 
endast täcker innehåll i förråd utanför lägenhet om detta förråd är låst med ett gott lås och 
innehåll som är att betrakta som icke stöldbegärligt (det vill säga ej TV, dator, smycken, 
värdehandlingar och dylikt).  
 
Det är inte tillåtet att förvara saker utanför sitt förråd. Vidare får inga sopor slängas eller 
förvaras på vinden. På grund av brandrisken kan föremål i allmänna utrymmen komma att 
slängas utan förvarning. Styrelsen förbehåller sig rätten att bötfälla och debitera ansvariga 
medlemmar för sådant arbete.  
 
Liksom i övriga gemensamma utrymmen är det inte tillåtet att röka på vinden. Brandrisken är 
stor. 

Vårstädning 

En gång om året, någon gång i april-maj, samlas alla boende i huset för gemensam städning av 
huset och gårdarna. Alla förväntas ställa upp efter förmåga. Dagen brukar avslutas med att vi i 
föreningen grillar på gården. 

Återvinning 

På Hagagatan mot Vanadisvägen finns en returstation för bl.a. glas, metall, kartong och tidningar. 
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5. Ordningsregler 

Balkong 
Skaka inte mattan, filten eller liknande från balkongen om du vill vara vän med din granne. 
Damm, ludd, hundhår, katthår och andra föroreningar ramlar ner på grannens balkong. Du får 
inte heller hänga mattan över balkongräcket. Allt sådant hänvisas till gårdarna. 

Rökning på balkong 

Det är viktigt att du visar dina grannar stor hänsyn. Många människor har allergier, och lite av 
röken kommer alltid in på grannens balkong eller genom fönstret. Det är dessutom förbjudet att 
kasta ut fimpar på gården. De kan utgöra en stor brandrisk och innebär en förgiftningsrisk för 
små barn. 

Matning av fåglar 
Mata inte fåglarna från balkongen. Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar 
på fönster och balkonger när de lockas till huset av maten som kastas ut från balkongen. Det kan 
också dra till sig råttor och möss, som kan komma in i husen och skapa sanitära olägenheter. 

Störningar och buller 
Enligt lag är vi alltid skyldiga att visa våra grannar hänsyn och störa dem så litet som möjligt. 
Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli förverkad 
från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som 
exempelvis i trappa, hiss, tvättstuga och föreningslokal. Särskild hänsyn skall visas på de tider de 
flesta kan antas sova. Om du skall spika upp en tavla, borra upp en krok eller utföra annat som 
orsakar buller gör det på dagen. 
 
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 – kl. 07.00 på 
kvällar/nätter mot vardag och från kl. 23.00 - kl. 08.00 på kvällar/nätter mot helgdag. 
Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid. Tänk också på att en del 
grannar har nattarbete och därför behöver sova på dagen. 
 
Några exempel på vad lagen menar: 

1. Även musik som inte direkt spelas i anslutning till fester kan störa. 
2. Man får inte spela så högt på musikanläggning att grannar störs. 
3. Grannar får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten. 

 

Fest 

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de 
absolut vanligaste orsaken till klagomål. Ställ aldrig högtalare direkt mot golvet eller väggen. Lägg 
gärna ett isolerande mellanlägg mellan högtalare och golv/vägg och skruva ner basen. 
 
Sätt också alltid upp en lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir grannsämjan bättre och 
styrelsen slipper brev från dina grannar om att du borde sparkas ur föreningen. 
 
Om dina grannar festar och stör sent på natten - knacka på och säg till. Tycker du att det finns 
skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du 
inte tveka att klaga skriftligt till styrelsen, med lägenhetsnummer, namn och adress både till dig 
själv och också till den störande. Ange även tidpunkt och datum då du blev störd. 
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Om situationen är akut och spårar ur - ring polisen och gör en anmälan. 
  
Sammanställning: 
  
Störande verksamhet: 

 Medlem ska visa hänsyn mot grannar vad gäller bl.a. buller och annat ljud som kan vara 
störande.  

 Medlem ska vid användande av lägenheten se till att grannar och andra som bor i 
omgivningen ”inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan 
eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.” (9 § 
bostadsrättslagen.) 

 Medlem ska även i övrigt iaktta allt som krävs för att bevara ordning och gott skick inom 
och utanför huset. 

 Grannar får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten då 
alla medlemmar är ansvariga för gäster, inneboende och hantverkare. Medlem som avser 
att ha en fest i sin lägenhet eller på gården, bygga om i lägenheten eller göra något annat 
som kan störa grannarna, ska i god tid i förväg informera dessa, t.ex. genom ett anslag i 
entrén.  

 I princip ska huset vara tyst mellan kl. 22.00 och 07.00 på kvällar/nätter mot vardag och 
mellan kl. 23.00 och 08.00 på kvällar/nätter mot helgdag. Att strunta i det och orsaka 
störande ljud från t.ex. radio, TV, fester, musikinstrument eller på annat sätt störa 
grannarna på sena kvällar och nätter kan resultera i att styrelsen beslutar återkalla 
medlemskap. Styrelsen kan alltså tvinga en störande person att flytta. 
 
 

Reparation och ombyggnation 
 

Renovering 

Ofta är det inte praktiskt möjligt att göra så många omdisponeringar av en lägenhet. Detta 
innebär att du endast till viss del kan inreda din bostad efter dina egna önskemål. Man har delvis 
stöd i lagen, och många föreningar har i grunden en generös inställning. Mindre förändringar får 
göras i lägenheten utan styrelsens godkännande som t.ex. att sätta upp nya skåp, byta ut vitvaror i 
köket eller lägga nya golv. Dock skall alltid styrelsen underrättas vid alla 
ombyggnationer/renoveringar! Fyll i bifogad blankett och lämna till styrelsen. 
 
Föreningen äger huset och måste därför rimligtvis känna till, och ibland få vara med och 
ha inflytande över, vad som händer med lägenheten. 
 

Ombyggnation 

För större åtgärder som ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för 
avlopp, värme, gas eller vatten, eller andra väsentliga förändringar av lägenheten, krävs styrelsens 
tillstånd. Vid alla större arbeten, som innefattar 7§ bostadsrättslagen, ska fackmän utföra arbetet. 
Detta gäller alla VVS-arbeten i kök och våtutrymme, dragning av el m.m. Kommer det till 
styrelsens kännedom att större arbeten är påbörjade utan styrelsens godkännande, ska arbetet 
avslutas på dagen och medlemmen ska inkomma med utförlig ritning på de tilltänkta 
förändringarna i lägenheten samt, där det krävs, byggnadslov. Byggnadslov godkänns via 
Stadsbyggnadskontoret. Lämna alltid ritningar och eventuell åtgärdsplan till styrelsen. 
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Vid renovering/ombyggnation ska information sättas upp på anslagstavlan i respektive trapphus 
om hur länge arbetet beräknas pågå, och vilken lägenhet det gäller. Det är inte tillåtet att utföra 
störande arbete från kl. 22.00 till 07.00 på vardagar, samt 19.00 - 10.00 på helger. Vid mer 
omfattande renoveringar (längre än 3 dagar) får störande arbete endast i undantagsfall utföras 
före kl. 08.30 alt. efter kl. 17.00 på vardagar, före 10.00 alt efter 15.00 på lördagar, samt på 
söndagar.  

Notera även att eventuella böter från Stockholms stad till föreningen vid användande av så 
kallade ”Big Bags” och liknande, kommer att vidarefaktureras till ansvarig bostadsrättsinnehavare. 
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6. Rutiner 

Överlåtelse 
Enligt Bostadsrättslagen får upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är 
medlem i bostadsrättsföreningen. Ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen görs 
skriftligen till styrelsen som sedan tar beslut i frågan.  
Brf Vale är en HSB-förening och enligt stadgarna kan inträde i bostadsrättsföreningen beviljas 
den som är medlem i HSB. Överlåtelsen är giltig först efter att ansökningarna har godkänts. 
 
Den nya innehavaren bör informeras om denna handbok av säljaren/mäklaren och uppmuntras 
att ta kontakt med styrelsen för ytterligare information. 

Pantförskrivning 
Anmälan om pantförskrivning eller i ändring i pantförskrivningen registreras av ViRedo AB på 
Brf Vales uppdrag. En avgift faktureras medlemmen. 

Andrahandsuthyrning 
Som framgår av stadgarna är bostadsrättföreningen Vales syfte att upplåta bostäder till sina 
medlemmar för permanent boende. Föreningen vill ha ansvarskännande och aktiva medlemmar 
som deltar i beslut, är med och påverkar samt tar ansvar för fastigheten och bostaden. 
 
Under vissa förutsättningar får dock bostadsrättinnehavaren hyra ut bostaden i andra hand, till 
exempel vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller vid särskilda 
familjeförhållanden – som när bostadsrättsinnehavaren ska inleda ett samboförhållande eller 
andra liknande situationer. 
 
En bostadsrättsinnehavare får inte upplåta sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke. 
Detta framgår av bostadsrättslagen. Styrelsen godkänner uthyrning i max ett år och tillståndet 
gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Om bostadsrättsinnehavaren önskar hyra ut till annan 
hyresgäst än ursprungliga eller hyra ut bostadsrätten ytterligare tid efter att ett år passerat krävs 
nytt tillstånd från styrelsen. 
 
Enligt praxis kan nyttjanderätten till bostaden förverkas och bostadsrättsinnehavaren 
tvingas till försäljning om denne upplåter sin lägenhet i andrahand utan styrelsens 
samtycke.  
 
Vid andrahandsuthyrning är bostadsrättsinnehavaren skyldig att informera hyresgästen om 
innehållet i denna handbok. Andrahandshyresgästen förväntas agera såsom medlem av 
föreningen. 
 
Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns att ladda ner och skrivas ut på HSBs 
hemsida. Kontakta gärna styrelsen vid frågor. Ansökan ska innehålla;  

 uppgifter om uthyrningstid 

 intyg från arbetsgivare, studieinrättning eller liknande 

 uppgifter om hyresgäst 

 kopia på andrahandsavtalet 
 
Ifylld blankett skickas eller lämnas till någon i styrelsen varvid ansökan beslutas om av styrelsen. 
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När någon stör 

Enligt bostadsrättslagen är en medlem skyldig att vid användandet av lägenheten iaktta allt som 
fordras för att bevara ordning och skick inom och utanför huset. Tänk på att visa dina grannar 
allmän hänsyn, särskilt på kvällen. Förvarna gärna om du tänker ha fest, men kom ihåg att en lapp 
endast är en vädjan om överseende hos dina grannar - inte något som per automatik ger dig rätt 
att störa. 
 
En medlem ska rätta sig efter de särskilda föreskrifter som föreningen utfärdar. Vid 
allvarliga störningar kan nyttjanderätten till bostaden förverkas. 
 
Om du anser att någon bryter mot detta bör du medan störningen pågår uppmana den som stör 
att sluta. Om det inte hjälper eller om det upprepas bör skriftlig anmälan lämnas till styrelsen, 
mallen för störningsrapport kan med fördel användas. Tänk på att vid återkommande störningar 
är det extra viktigt att skriva ner tidpunkt, typ av störning och varaktighet i en, så att styrelsen har 
ett underlag för att kunna vidta åtgärder. 


