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ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE I BRF TORFYRAN 
 
 
För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss 
som bor inom brf. Torfyran. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en 
gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger 
och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer 
trivsamt. Genom att följa ordningsreglerna kan såväl gammal som ung bidra till 
den goda gemenskapen i vår förening. 
 

• Musik, party mm 
Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan 
festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. 
Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. 
  
• Port och trapphus 
Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett 
enkelt sätt att minska risken att få O-inbjudna gäster.  
 
• Cyklar och barnvagnar 
Cyklar, rullatorer, barnvagnar mm får ej förvaras i porten eller i trappuppgången då 
den är klassad som utrymningsväg vid brand. Styrelsen kan bevilja undantag för 
rullatorer och barnvagnar men vi är ändå tacksamma om ni i möjligaste mån utnyttjar 
er lägenhet eller källaren för förvaring av dessa.  
 
• Tidningar, Glas, Grovsopar 
Lämna ej glas, grovsopor och tidningar i källaren. Ni tar hand om detta själva och 
lämnar på någon närliggande återvinningsstation.  
 
• Sophantering 
Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Källsortera soporna. 
Glas, tidningar, papper, plast och plåt får ej slängas i föreningens 
soprum/sopnedkast. Station för återvinning av tidningar, papper, plast och plåt finns 
på Dalagatan och Dannemoragatan.  
 
Vitvaror, möbler, datorer, plank, lampor m.m. lämnas på återvinningscentralen. Finns 
bl.a. på Cedersdalsgatan(Vanadisberget). 
 
Om sopkärlen är fulla så får ni inte ställa soppåsarna utanför sopnedkastet på 
gården, kan locka råttor till vårt hus. Gå ner i källaren och släng direkt i sopkärlet! 
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• Källare 
Se till att dörren går i lås efter dig. Observera även att lampor i källarutrymmen ej 
släcks med automatik. Släck och lås efter dig! 

 
• Lägenhetsförråd 
Till din lägenhet hör ett förråd. Förrådet skall vara märkt med ditt namn. Du får 
absolut inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd.  
Samma regel gäller för övriga utrymmen i källaren, de skall vara tillgängliga för 
sotning och brandsyn. All förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden måste 
upphöra. Föreningen kommer att flytta bort allt som står i gemensamma utrymmen.  
 
• Våra lägenheter, ombyggnationer mm  
Förändringar; Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet.  
Om du anlitar hantverkare så informera dom om vilka regler som gäller. Ibland är det 
nödvändigt att bl.a slipa, borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 
08.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar mellan kl. 10.00 och 16.00. När du skall 
installera vattenberedare, tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra detta. 
OBS! När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. 
 
• Gemensamma balkonger 
Tänk på de medboende. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska 
eller fimpa från balkongerna. Lämna inte kvar fimpar - inte ens i askkopp eller burk.  
Rester av fågelmat kan locka råttor till vårt hus!  

 
• Gemensamma gården  
Vår gemensamma utemiljö blir ännu mer trivsam om vi använder de 
uppställningsplatser som är avsedda för cyklar.  
Man får inte rasta hundar eller katter på föreningens innergård. Apropå föroreningar 
så lämnar vi givetvis inte heller några cigarettfimpar på gården.  
Grillning; håll rent och snyggt. Släng aldrig aska eller använd engångsgrill bland 
soporna förrän Du är säker på att det inte längre finns glöd!  

 
• Gemensamma utrymmen 
Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma 
lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats 
oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och 
lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. Placera dina dörrmattor 
innanför lägenhetsdörren. Utanför försvåras trappstädningen. 

 
För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma utrymmen och glöm inte att släcka 
ljuset när du går.  
 
Spiller du i trappan eller i hissen skall du torka upp efter dig! Använd aldrig annat än 
vatten när du gör rent efter dig!  
 
• Tvättstugan 
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Viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugorna. Då går arbetet lättare 
och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går 
sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.  

 
Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan och torkrummet efter vårt tvättpass. Vi släcker 
också lamporna när vi är klara. Tänk på att hålla tvättiderna!  

 
• Säkerhet och ansvar 
Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.  

 
Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum och övriga gemensamma 
lokaler är ordentligt låsta.  

 
Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta 
anmälas till styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga 
kostnader.  

 
• Andrahandsuthyrning 
Tänk på att man inte får hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens medgivande. 
 
Ordningsreglerna är antagna av styrelsen 2010-09-13. De skall ses som ett 
komplement till bostadrättsföreningens stadgar och Miljö- och Hälsoskyddslagen.  

 
Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.  
 

 


