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Vi medlemmar i brf Morellträdet 25 äger tillsammans vår tidstypiska fastighet som 
byggdes 1931-1932 med Ture Sellman som arkitekt. 

Om vi tillsammans tar hand om vår fastighet kommer den att inte bara finnas till för oss 
som bor här just nu utan även för dem som kommer att bo här i framtiden. Dessutom 
ökar inte bara trivsel utan också det värde vi har i vårt boende och i vår fastighet. 

I detta dokument finns några saker som vi alla behöver tänka på och följa för att vi 
tillsammans ska vårda vårt boende och vår fastighet på bästa sätt. 

ALLAS TRIVSEL – TÄNK PÅ LJUDNIVÅN 

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte stör varandra. Alla boende, men även 
gäster, hantverkare och andra besökare, är skyldiga att visa hänsyn. Det gäller hög 
musik och annat störande buller både på dagar och kvällar. 

Natt mot vardag mellan 22:00 och 07:00 ska det vara tyst och lugnt i vår fastighet. 

På helgerna gäller att det ska vara tyst och lugnt mellan midnatt och kl 09:00.  

Har du fest eller ska utföra reparationer i din bostad så informera grannarna i god tid 
innan om du tror att du kommer att störa. Sätt gärna ett anslag i hissen och på 
anslagstavlan i entrén. 

Om du trots detta blir störd av andra boende i föreningen så tala i första hand med den 
störande och i andra hand med styrelsen. 

ANDRAHANDSUTHYRNING 

Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du skriftligen ansöka om detta hos 
styrelsen och du får inte hyra ut förrän du fått ett skriftligt godkännande. Du måste 
ansöka på nytt om du byter hyresgäst. 

Bostadsrättsföreningen tar i enlighet med stadgarna ut en avgift för andrahands-
uthyrning. 

BALKONG OCH ALTAN 

• Insynsskydd och markiser ska vara i mörkgrått tyg. Föreningen använder 
markisväv Sandatex 107 från företaget Ditt solskydd. Markiser och balkongskydd 
betalas och underhålls av bostadsrättshavaren. För att fästa något i fasaden,  
t ex markis måste tillstånd inhämtas från styrelsen. 

• Blomlådor och liknande får inte sättas så att de hänger ut utanför balkongräcket. 
Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till 
grannarna under dig. 

• Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att balkongen/altanen snöröjs så att 
husets fasad eller balkongdörrar inte skadas. Bostadsrättshavaren ansvarar också 



för att snö eller is inte faller ned på gård, gata eller underliggande balkong så att 
skador kan uppstå. 

• Balkongerna ska användas så att grannar inte störs genom lukt eller hög 
ljudnivå sena kvällar. Rökning på balkongen undanbedes. 

• Vid grillning skall förträdesvis el-grill användas.  
Gasolgrill kan användas under förutsättning att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder 
är vidtagna (bl a förvaring av gasol och stadig placering) samt att os inte stör 
grannarna. 

• Balkongen får inte användas för långvarig förvaring av sådant som inte kan 
betraktas som normal balkongmöblering.  

• Innan vintern skall alla ömtåliga saker på balkongen plockas in så att föreningen 
inte orsakar skador vid borttagning av snö och is från taken. 

DIN MÅNADSAVGIFT 

Vi i föreningen arbetar tillsammans med att hålla våra avgifter ner och ändå ha ett bra 
underhåll av vår fastighet. Vi har valt att hålla i en hel del av fastighetsförvaltningen 
själva, t ex snöskottning på vintern.  
Du kan också påverka detta och hjälpa till att hålla avgifterna nere. 

• Ta aktivt ansvar för fastigheten genom att följa snöskottningschema, delta i 
städkvällar, gå på årsmöten, vara försiktig med våra gemensamma ytor och 
funktioner, bevaka säkerheten i fastigheten och hålla koll på vad som händer inte 
bara hos dig själv utan också hos dina grannar. 

• Försök att hålla en jämn temperatur i din lägenhet. Sänk elementvärmen när du 
åker bort.  Se till att hålla tätningslister i fönster och dörrar fräscha och täta. 

• Håll koll på eventuella droppande kranar, toaletter, diskmaskiner och 
rördragningar. Vid t ex en vattenskada betalar vi tillsammans cirka 50 000 kronor 
i självrisk på vår försäkring. Så fort du anar att något kan vara fel hör av dig till 
styrelsen. 

• Var försiktig med varmvattenförbrukningen – vi betalar tillsammans för vår 
vattenåtgång. 

• Sortera sopor och ta dem till återvinningsplatser. Nyttja grovsoprummet 
sparsamt. 

KURIOSA 

Kvartersnamnet Morellträdet hör till de äldsta på Kungsholmen och fanns med redan på 
Tillaei karta från 1733 då markerna var avsedda för hantverk och trädgårdsodlingar. 
Under slutet av 1800-talet låg här Gambrinusbryggeriet, vars sista byggnadsrester revs 
på 1970-talet. Vårt hus byggdes 1931-1932 med Ture Sellman som arkitekt. 
Funktionalismen hade slagit igenom vilket återspeglas i fasaden medan interiören 
fortfarande präglas av 20-talets gedigna hantverk. I trapphuset blandas klassicismens 
och funktionalismens ornamentstil och tydligast syns detta i entrén. 

OMBYGGNAD OCH RENOVERING 

Vid större ombyggnation av lägenheten (t ex bärande konstruktioner) eller förändring av 
värme, vatten, el eller ventilationssystem (t ex köksfläkt) måste skriftlig ansökan om 
godkännande lämnas till styrelsen. Åtgärd får inte påbörjas förrän skriftligt godkännande 
lämnats av styrelsen. 



Anlita alltid behöriga hantverkare enligt de regelverk som finns, detta gäller t ex vid el- 
och våtrumsinstallationer. 
Utför inte högljudda reparationer under den tid det ska vara tyst och lugnt i fastigheten. 

RÖKNING 

Det är inte tillåtet att röka i trapphus och entréer. Detta gäller även om man står i 
balkongdörrs- eller fönsteröppningar i trapphuset. 
Rökning kan ske utanför fastigheten, men tänk på att inte skräpa ned med fimpar runt 
vår fastighet. Även på balkonger och altaner undanbedes rökning. 

SOPSORTERING 

• Tidningar, glas, plast, papp, metall och tidningar mm lämnas vid 
återvinningsstationen i hörnet Polhemsgatan/Bergsgatan. 
Miljöfarligt avfall som t ex 

• Miljöfarligt avfall, t ex batterier, ljuskällor och kemikalier lämnas till 
återvinningscentral eller miljöstation. Vår närmaste miljöstation återfinns vid 
Preem, Norr Mälarstrand 31. 
Det finns även mobila miljöstationer som besöker vårt närområde med jämna 
mellanrum. Läs mer om dem här:  
http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-
sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/ 

• Hushållssopor ska vara väl paketerade och innehålla det hushållsopor får 
innehålla. Lägg dessa sopor i sopnedkasten. OBS, släng inte opaketerade sopor i 
nedkasten. Kasta inte långa föremål, julgranar, kartonger, tidningar, byggavfall 
eller liknande i sopnedkastet. Om det blir stopp i nedkastet betalar vi alla för detta 
och det påverkar vår månadsavgift. 

• Grovsoprummet är till för att alla ska ha möjlighet att slänga grovsopor. Denna 
hantering är en kostsam hantering och därför ska vi nyttja den sparsamt. 
Grovsoprummet är låst men om du behöver slänga något som inte är 
hushållssopor eller kan bäras till återvinnings- eller miljöstation kan du kontakta 
styrelsen som kan hjälpa dig att öppna grovsoprummet.  
Se i så fall till att du har plattat till det som går att platta till och att du inte 
slänger något som hör hemma någon annanstans. 
Vitvaror, TV-apprater och annan större elektronik ska man låta hämta av 
leverantör till de nya varor man köper.  
Vid ombyggnation och renovering får var och en stå för bortforslingen av 
byggavfall.  
OBS, ställ aldrig grovsopor eller andra sopor på vinden – det är dels en 
brandsäkerhetsfråga, dels en fråga om vår gemensamma ekonomi. Du är med 
och betalar bortforsling av eventuellt skräp som blir kvar på vinden. 

 TRAPPHUS, VIND OCH KÄLLARE 

Föremål som kan hindra framkomlighet och utrymning får inte ställas upp i gångarna 
på vinden eller i entréer och trapphus. Detta gäller t ex cyklar, barnvagnar och 
grovsopor. 

Till varje bostadsrätt finns antingen ett vinds- eller källarförråd. Bostadsrättsinnehavaren 
svarar för att inget brandfarligt förvaras där samt att utrymmet hålles låst. 
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TVÄTTSTUGAN 

Tvättstugan är vår gemensamma tillgång och service. Den som använder den ansvarar 
för att följa de städanvisningar som finns anslagna i tvättstugan. 
OBS – var noga med att tvätta ur tvätt- och sköljmedelsfacken ordentligt med diskborste 
och rikligt med vatten. Lämna sedan locken till facken öppna så håller de sig fräscha 
längre. 

Om mangel eller torktumlare inte ger värme kan det bero på att deras säkringar löst ut. 
Tryck in dessa så fungerar det igen. Säkring för mangeln = nedre insidan, säkring för 
torktumlaren = röd knapp, övre delen av baksidan.  

Var noga med att stänga fönstren i tvättstugan när din tvättid är över. Lämna inte 
fönster öppna om de är obevakade. 

VÅRA PORTAR – HÅLL DEM STÄNGDA 

Våra portar är tidstypiska och det gör att vi inte får renovera dem hur som helst. Väder- 
och framförallt temperaturomslag gör att trämaterialet växelvis utvidgar och drar ihop 
sig och det innebär att dörrarna inte alltid går igen av sig själva.  
Se därför till att dörrarna alltid går igen när du passerar. Det förhindrar både 
energiförluster, kalldrag och eventuella ovälkomna besökare.  
Om du ställer upp dörrarna vid till exempel flytt eller hantverksarbete – lämna dem aldrig 
obevakade, för allas säkerhet. 
Om du märker att portarna krånglar och inte går igen som de ska hör av dig till 
styrelsen. 
 
 

 

 

KONTAKT 

Kontakt med styrelsen kan tas via e-post morelltradet25@gmail.com eller via de 
kontaktuppgifter som finns i den medlemsförteckning som med jämna mellanrum skickas 
ut till alla medlemmar i föreningen. 
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