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BRF. HÖGVATTNET 52 

ORDNINGSREGLER 

ANDRAHANDSUTHYRNING 

Kontakta styrelsen i god tid innan du tänker hyra ut. Detta för information om vilka regler som gäller 

i föreningen. Uthyrningen ansöks endast 6 månader åt gången. 

STÖRNINGAR/BULLER 

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Enligt lag är vi alltid 

skyldiga att visa våra grannar hänsyn och störa dem så litet som möjligt. Den som stör och inte 

rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarliga fall komma att bli vräkt från lägenheten. 

Skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus 

och tvättstuga.  

Regler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från 22:00 – 07:30 under vardagar och 

24:00 – 09:00 på helgerna (tider då de flesta antas sova). Om du skall spika upp en tavla, borra 

upp en krok eller utföra annat som orsakar buller gör det på dagen. 

FEST 

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är den 

absolut vanligaste orsaken till klagomål. Sätt gärna upp en lapp att du ska ha fest, så blir 

grannsämjan bättre och styrelsen slipper brev från dina grannar om att du borde sparkas ur 

föreningen. I princip ska det vara tyst i huset mellan 22:00-07:30 på vardagar och 24:00- 09:00 på 

helgerna. Att strunta i det och spela musik eller på annat sätt störa grannarna sent på kvällar och 

nätter kan resultera i att styrelsen beslutar att återkalla ditt medlemskap. Styrelsen kan alltså tvinga 

en störande person att flytta. Besittningsskyddet är i detta avseende svagare i en 

bostadsrättsförening än i ett hyreshus.  

Om dina grannar festar och stör sent på natten – Knacka på och säg till! Tycker du att det finns 

skäl att klaga på ständigt återkommande störningarna, ska du inte tveka att klaga skriftligt till 

styrelsen med lägenhetsnummer, namn och adress både till dig själv och till den störande. Ange 

även tidpunkt och datum då du blev störd. Om situationen är akut och spårar ut- Ring polisen och 

gör en anmälan. 
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HUSDJUR 

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Vidare får de 

inte heller rastas inom föreningens område. Husdjurstillbehör ska inte heller tvättas i föreningens 

maskiner i tvättstugan. 

GÅRDEN (SAMT EGEN UTEPLATS)  

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar med mera samlas ihop efter dagens slut. 

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. 

Viktigt är också att marschaller och lyktor inte placeras så att någon kan komma till skada. Tag 

själv bort utbrunna marschaller samt eventuella stearin- och sotfläckar. 

Lägenhetens uteplats ansas av dess ägare! Den boende har ansvar för att hålla rent och snyggt 

för allas gemensamma trevnads skull.                                                                                                                                                                                                                      

PARKERING:  

Parkeringsförbud råder inom föreningens fastighet utom på anvisade platser med särskilt tillstånd. 

Detta gäller även MC/moped tillhörande föreningens medlemmar samt dess besökare. 

Boende vänder sig till styrelsen för att teckna parkeringstillstånd. 

TVÄTTSTUGAN 

Mattor och annan tung eller skrymmande tvätt får inte tvättas i tvättmaskinerna.  Bokad tid 

försummas om den ej påbörjats 60 min efter starttiden. Torkskåp och tumlare får nyttjas 30 minuter 

efter passets slut.  

De flesta tvättmaskinshaverier i tvättstugan beror på att medlemmar tvättat plagg som skadat 

maskinen. Bh-byglar som åker ner och fastnar kan kosta föreningen stora summor. Använd därför 

alltid tvättpåse eller tvätta dessa plagg för hand. Torktumlarens vanligaste fel är överhettning, vilket 

beror på man kör tumlaren utan att först ta bort luddet som täpper till luftcirkulationen. Även detta 

kostar oss stora summor. Ta därför alltid bort luddet efter varje gång du använder torktumlaren.  

Läs mer under Städning på hur man lämnar över tvättstugan till nästa medlem. 

STÄDNING 

Föreningen har två städdagar per år. Varje lägenhetsinnehavare förväntas delta vid minst ett av 

dessa tillfällen.  

Tänk på allas trevnad genom att inte skräpa ner i trapphus, tvättstugan mm. samt på vår gård. Alla 

i föreningen bär lika ansvar att det är snyggt och rent. Ligger det skräp eller om t.ex. en spegel 

behöver torkas av så finns det städartiklar i tvättstugan. Saknas städartiklar, skriv ett mail till 

brfhogvattnet52@gmail.com 

mailto:brfhogvattnet52@gmail.com
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Städning av tvättstuga är varje medlems angelägenhet. Vi håller rent efter oss, torkar av maskiner, 

spolar ut tvättmedelsfacken, ta bort ludd i tumlaren, kastar tomma tvättmedelsförpackningar, torkar 

bort spillda tvättvätskor och så vidare. Är soppåsen full i tvättstugan, kan man kasta den i 

soprummet och nya svarta soppåsar finns tillgängliga under vasken.  

GRILLNING 

Grillning ska ej ske utanför lägenhetens dörr. Grillen måste placeras en bit ifrån fastigheten för att 

undvika att sprida grillos till sina grannar. Obs, endast gasolgrillar är tillåtna på balkongen! 

OM SÄKERHET 

Var försiktig med eld. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Brandvarnare bekostas 

av lägenhetsinnehavaren själv. 

CYKELRUM 

Cyklar som låses fast i staket eller stuprännor står ofta i vägen för nyttofordon som ambulans och 

brandkår och riskerar att flyttas. Föreningen tar inget ansvar för cyklar som skadas eller måste 

avlägsnas på grund av olämplig placering och ägaren riskerar att tvingas betala kostnaden för 

bortforslingen. Cyklar ska förvaras i cykelrummet (bredvid soprummet) eller i cykelställen utanför 

cykelrummet. Cyklar ska heller inte stå under trapporna.  

FÖRSÄKRING 

Den som står för lägenheten är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Om 

du bor i en bostadsrätt så måste du ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Den måste du 

teckna själv. Föreningens fastighetsförsäkring täcker bara skador som rör fastigheten och 

allmänna utrymmen.  

KLOTTER 

Klotter, förstörelse och skräp, lek och bus i hissar och trapphus eller förstörda planteringar kan 

förekomma i ditt bostadsområde. Anmäl till styrelsen när du blir uppmärksam på tendenser till 

sådan skadegörelse. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra det! Det ska ske snabbt om det 

ska vara effektivt. 

RULLFORDON, SOM SKATEBOARD, SPARKCYKEL MM 

Det är inte tillåtet att använda ovannämnda fordon i loftgångarna, dvs gångarna på husens baksida. 

Ljudet fortplantas in i bredvidliggande lägenheter.              
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RÖKNING 

Röka får du göra hemma eller utomhus. Rökning hemma sker under fläkt eftersom rök annars kan 

sprida sig genom väggar från lägenheten till en annan. Visa alltid hänsyn till dina grannar. Rökning 

får inte ske i föreningens gemensamma ytor så som tvättstugan, soprum, garage, cykelrum etc. 

Detta på grund av brandrisk. Rökning i hisshusen är inte tillåtet. Röker du på gården tar du själv 

hand om dina fimpar. Att kasta ut fimparna från balkongen eller på föreningens ytor är självklart 

inte tillåtet.  

SNÖSKOTTNING 

Man ansvarar själv att det blir snöfritt på den del som ligger i anslutning till sin lägenhet. Boende på 

nedre plan skottar ytan som ligger i mått med de utplacerade blomlådorna. De som har balkong är 

ansvariga för att dessa hålls fria från snö och istappar. De som har ingång på baksidan är 

ansvariga att hålla loftgången fri framför sin lägenhet. Styrelsen har gjort ett snöschema för varje 

hus för att underlätta snöröjningen i föreningen och att alla hjälps åt istället för att anlita arbetskraft. 

Schemat kommer ut på mail när vintern kommer, det ligger i varje boendes ansvar och intresse att 

hålla koll på schemat. 

TILL SLUT… 

Allvarliga störningar kan leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som stör måste den 

boende alltid först manas att följa reglerna. Det finns några skäl där DU utan dröjsmål riskerar 

bostadsrätten/hyresrätten: 

 Om du släpar efter med månadsavgiften/hyran. 
 Om du hyr i andra hand utan tillstånd från föreningens styrelse. 
 Om en lägenhet används för något annat än bostadsändamål. 
 Om lägenheten vanvårdas. 
 Om du driver brottsligt verksamhet i lägenheten. 

 


