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Antagna av styrelsen 2011-05-09 

 
Allmänt 
Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning som även innefattar 
ordningsfrågorna. Ordningsreglerna fastställs av styrelsen och revideras vid behov. De gäller 
inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom 
gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller 
också för andrahandshyresgäster. 
 
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta 
styrelsen. Observera att regler beträffande lägenhetsunderhåll, ändringar i lägenheten samt 
andrahandsuthyrning finns i föreningens stadgar.  
 
 
1. Om gemensamma kostnader 
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll 
och reparationer betalas av alla gemensamt. 
b) Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var 
också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten 
står och droppar. Kostnader för vatten och el i allmänna utrymmen betalas av alla 
bostadsrättsinnehavare gemensamt. 
 
 
2. Om säkerhet och ordning 
a) Var försiktig med eld. 
b) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare och enligt stadgarna ansvarar du själv 
för underhållet av dem.   
c) Vid brand utgör trapphusen utrymningsvägar. Det är därför förbjudet att hindra 
framkomligheten genom att ställa brännbart material, cyklar, möbler, barnvagnar, rullatorer 
m.m. i källarutrymmen, vindar och i trapphus. Tänk också på att trapphusen är vår 
gemensamma yta. De får inte användas till att tillfälligt ställa ut hushålls- eller grovsopor. Vill 
du ha dörrmatta skall denna vara hel och hållas ren.  
d) Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen såsom trapphus (gäller även de 
vädringsbalkonger som finns i trapphusen), tvättstuga, vind, garage och våra andra 
gemensamhetslokaler. Tänk också på att om du röker vid ett öppet fönster, på gård eller på 
balkonger så kan röken föras till angränsande lägenheter. Var observant på detta. Det är inte 
OK att dina grannar skall behöva få in rök i sin lägenhet.   
e) Medlemmarna uppmanas att rapportera felaktiga branddörrar, blockerade utrymningsvägar, 
belysning i utrymningsskyltar som inte fungerar eller om någonting förvaras olämpligt ur 
brandsynpunkt. 
f) De lokala eldstäder som finns i fastigheten, kakelugnar och öppna spisar mm. ska vara 
godkända av styrelsen utsedd besiktningsman innan de tas i bruk. 
g) Medlemmarna uppmanas följa informationsbladet Viktig information från 
Räddningsverket: ”Skydda ditt hem mot bränder” som medföljer Brf Brunfisken 24:s 
ordnings- och trivselregler.  
 
 



 
3. Ombyggnationer och renoveringar i lägenheten 
Av föreningens stadgar framgår i vilka fall du behöver styrelsens tillstånd vid 
ombyggnationer/renoveringar i lägenheten. Även om inte tillstånd behövs skall styrelsen alltid 
informeras innan sådana åtgärder vidtas. Åtgärder som inkluderar elarbeten, arbeten i våtrum 
eller sådant som rör vatten- och avlopp skall alltid skriftligen anmälas till styrelsen. Behörig 
elektriker skall alltid användas (behörighetsbevis skall vid anfordran tillställas styrelsen). När 
det gäller arbeten i våtrum som rör ytskikt (exempelvis byte av kakel, golv m m) krävs 
särskild behörighet för att utföra sådana arbeten (i dessa fall skall behörighetsbevis tillställas 
styrelsen). Notera att trapphusen inte får användas till förvaring av byggmaterial, möbler etc. 
Byggmaterial får inte heller ställas utanför fastigheten.   
 
 
4. Ventilation 
Vår fastighet har självdrag som enda ventilation. Många ventilationskanaler betjänar flera 
lägenheter. Du får därför inte ansluta köksfläkt, tvättmaskiner/torktumlare eller dylikt till 
fastighetens ventilationskanaler. 
 
 
5. Balkonger, altaner och bakgård 
a) Balkonger/altaner får inte användas för  
-  permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering, 
-  skakning av mattor, sängkläder mm, 
b) Grillning på balkonger och altaner är tillåtet endast om du använder elgrill. När det gäller 
grillning på våra gårdar så förutsätter detta tillstånd från styrelsen. Av brandsäkerhetsskäl och 
av hänsyn till underlaget på gårdarna kan tillstånd lämnas endast till grillning med elgrill på 
särskild anvisad plats. Observera att all grillning, oavsett var den sker, alltid måste ske med 
beaktande av hänsyn till grannarna. 
c) Det är förbjudet att cykla och att åka skateboard på gården då gummimattan kan skadas och 
förorsaka läckage till underliggande lokal. 
d) Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket och får bara användas i begränsad 
omfattning. Bevattning av krukor och tunga planteringslådor kan skada fastighetens fasad på 
grund av den sprängverkan som orsakas då fukt trängt ned under fasad och i sprickor. 
e) Enl. § 5 i föreningens stadgar svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning 
på balkong respektive takterrass samt för att avrinning för dagvatten inte hindras. Snön kastas 
inte ned på vår gemensamma gård då skador kan uppstå i gummimattan och bilda läckage, 
med följd av vattenskador i underliggande lokal. Det är särskilt viktigt att se till att snö inte 
ligger in mot fastighetens fasad då den kan medföra fuktskador i underliggande lägenhet.  
 
 
6. Husdjur m.m. 
a) Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka dessa så att de inte stör.   
b) Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att 
locka till sig råttor eller andra skadedjur. 
c) Upptäcker du ohyra i lägenheten, till exempel mjölbaggar, ska styrelsen kontaktas. Vi har 
avtal med Anticimex.  
 
 
 
 



7. Tvättstuga 
Föreningen har totalt 2 tvättstugor, särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. 
Se till att du följer reglerna! Tänk på att många behöver använda tvättstugan och boka inte 
mer tid än nödvändigt. Tvättstugan städas förstås av dem som använt den senast. Avlägsna 
även era egna tomma tvättmedelspaket när ni är klara. Tvättstugan rengörs bara ett fåtal 
gånger om året av vår lokalvårdare.    
 
 
8. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer 
Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelställ på gården, i cykelrum eller i garaget i särskilt 
uppställda cykelställ. Vid transport genom garaget är det viktigt att parkerade bilar inte 
skadas. Dörren till garaget måste hållas stängd. 
Barnvagnar och rullatorer förvaras i lägenheten. 
 
 
9. Sopor och avfallshantering (se även bilagda karta) 
Respektera reglerna för sopnedkasten. Kasta inte lösa tidningar, kartonger och dylikt i  
sopnedkastet då det kan vålla stopp i sopkarusellen. Varje stopp vållar stora kostnader och de 
bärs av oss alla via föreningen. Knyt ihop soppåsen så att sopor inte trillar ut när sopsäckarna 
hämtas.  
 
Föreningens sopnedkast källsorterar inte. 
För glas och glasflaskor finns insamling på Nybrogatan vid Riksrevisionen och Mornington 
Hotel. 
  
Tidningar; lämnas på närmaste insamlingsstation: Nybrogatan vid Riksrevisionen och 
Mornington Hotel. 
 
Grovsoprummet; från garaget längst in på Majorsgatan 6 (framför garageplats 20) samt 
genom jalusidörren vid Hemköps varuintag på Majorsgatan 6 -(din elektroniska nyckel går 
även till jalusidörren) används för skrymmande avfall (t.ex. möbler, cyklar, barnvagnar, 
frigolit, kläder, persienner, flyttkartonger och andra större kartonger m.m.). Större 
pappkartonger delas i mindre delar så de inte blir så skrymmande. Observera att det inte 
tillåtet att slänga glas, elektronik, miljöfarligt avfall, vitvaror inklusive kylskåp i 
grovsoprummet.  Alla hämtningar debiteras föreningen.  
 
Elektronikskrot m m; lämnas på ÅVC Vanadisberget, Cedersdalsgatan 7 på Norrmalm. 
S.k. Mobila Miljöstationer; kommer flera ggr om året till olika adresser i vår stadsdel. Ett 
fordon står parkerat på kvällen under en viss tid; där kan man lämna sitt elektronikskrot m m 
– om detta finns uppgifter i lokalpressen och ev. i anslag i porten samt på Östermalms 
stadsdelsnämnds hemsida ” Avfall och återvinning”. Tjänsten är gratis.  
 
Miljöfarligt avfall; färgburkar och andra kemiska produkter får inte kastas i sopnedkastet 
eller grovsoprummet. Sådana produkter forslas själv bort av bostadsrättsinnehavaren till 
närmaste miljöstation. ÅVC Vanadisberget, Cedersdalsgatan 7 på Norrmalm är 
återvinningscentral där man kan lämna farligt avfall och kemikalier: ex. färg, spillolja, 
lacknafta, nagellack mm. 
Läs mer på www.stockholm.se 
 
 



 
10. Källare och vind 
På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast i de vindsförråd som hör till 
varje lägenhet. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Detta är mycket 
viktigt. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.  
 
 
11. Anordningar på husets fasad 
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp anordningar såsom exempelvis 
parabolantenn, utomhusantenn, markiser eller annat på fasad, tak eller balkongräcke.   
 
 
12. Störningar 
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är 
skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Reglerna gäller dygnet runt men är 
extra angelägna att följa från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner 
skall inte köras under denna tid. Riktlinjen inom föreningen är att störande ljud ska undvikas. 
Om du upplever störande ljud bör du kontakta din störande granne och informera om 
problemet. Fortsätter problemet bör du kontakta styrelsen.  
  
 
13. Om Du tänker flytta 
 Informera ordföranden i styrelsen om det tilltänkta ägarbytet. 
 Frågor som berör överlåtelsen kan läsas i § 2 och § 3 i föreningens stadgar.   
 
 
14. Nya nycklar till fastigheten 
Om du behöver nya nycklar till fastigheten vänder du sig till föreningens ordförande. 
 
Avslutningsvis, notera vikten av att Din hemförsäkring innehåller s k bostadsrättstillägg.  
 
 



 
 
 
 



 
 
 


