
TRIVSEL - OCH ORDNINGSREGLER  
för boende i Bostadsrättsföreningen Reveljen 40, Sandelsgatan 40 

__________________________________________________________________ 
 
För att vi ska ha en trevlig gemensam boendemiljö har styrelsen tagit fram 
nedanstående trivsel- och ordningsregler.  

 
  Vi hoppas att alla kan hjälpas åt att respektera dessa regler! 
 
Ansvar för ordningen   
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av 
föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den 
löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.  
 
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både 
i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter 
ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som 
medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus 
utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!  
 
För vem gäller reglerna 
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även 
familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare 
som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för 
andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller 
reglerna även dem.  
 
Vad händer om ordningsreglerna inte följs 
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om 
Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och 
övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.  
Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. 
Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer 
reglerna, kan det blir fråga om uppsägning. 
 
Har Du frågor 
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid 
välkommen att kontakta styrelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1 Fester, störningar 
Visa hänsyn, tänk på att Ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att Du  
t ex inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt 
mellan kl. 22.00 och 07.00. Visa hänsyn även vad gäller ljudnivån på 
balkongen. Om Du har planerat in en fest är det bra om Du i förväg informerar 
Dina närmaste grannar eller sätter upp en lapp i porten.  
 
2 Hissen  
Glöm inte att trycka ner hissen! Genom att trycka ner hissen vet du att grinden 
är ordentligt stängd. 
 
3 Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 

§ Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till 
att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i 
soptrumman och i soprummet. Dina grannar som bor närmast 
sopnedkastet störs väldigt av ljudet. Tänk därför på att kasta sopor 
mellan kl. 7.00 och kl. 21.00. 

§ Tidningar kan lämnas i de gröna återvinningsbehållarna på gården.  
§ Närmaste återvinningsstation för glas, hårdplast, metall, papper och 

tidningar finns på Erik Dahlbergsgatan/Olaus Petrigatan.  
§ Närmaste återvinningsstation för miljöfarligt avfall, flyttavfall, byggavfall 

m.m. finns i Vanadisberget, Cederdalsgatan 7. Öppettider måndag-  
fredag kl. 17.00-21.00 och lördag-söndag kl. 9.00-16.00.  

 
4 Tvättstugan 
Glöm inte att använda tvättkolven då du bokar tid. Tänk på att följa 
anvisningarna som finns anslagna i tvättstugan och att hålla tvättiderna. 
Lämna tvättstugan i det skick Du vill återfinna den i!  
 
5 Takterassen 
Om du lånar takterassen, städa ordentligt efter dig! Lämna terrassen i det 
skick som du förväntar dig att finna den! Vattna blommorna om det behövs. 
 
6 Trapphus, källare och vind  
Till Din lägenhet hör ett förråd. Detta utrymme finns antingen som ett källar- 
eller vindsförråd. Förrådet är märkt med Ditt lägenhetsnummer. Du får absolut 
inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. 
Gångarna ska hållas fria och får inte belamras. Undvik att i förråden förvara 
stöldbegärlig egendom. Föreningen har rätt att ta bort det som står i 
gemensamma utrymmen.  
 
Trapphuset är inte en förvaringsplats. Om en medlem av någon anledning 
måste ställa ut saker i trapphuset, ska dessa märkas med en lapp om vem de 
tillhör och när de skall fraktas bort.  
 
Tänk på att inte ha någon dörrmatta i trapphuset, det underlättar vid städning.  
Rökning är inte tillåten i våra gemensamma utrymmen. 
 
 



 
8 Lägenhetsunderhåll, ombyggnad av lägenhet 
Medlemmen skall se till att lägenheten hålls i gott skick och är även skyldig att 
utföra och bekosta underhåll. När det gäller väsentliga förändringar vid 
ombyggnad måste man ha styrelsens godkännande. Om Du skall installera 
tvätt- eller diskmaskin eller renovera/bygga om badrum/våtutrymme måste en 
behörig fackman anlitas. Intyg måste uppvisas för styrelsen. 
 
9 Balkonger, markiser, parabolantenn 
Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.  
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd montera upp parabolantenn eller 
annan fast installation på balkongräcke eller fasad. 
Kasta inte fimpar eller skräp från balkongen! 
 

 Markisen ska vara helt inrullad vid blåst, på nätterna och om bostadsrätts-
innehavaren inte är hemma eller är bortrest. Detta inte bara för att den kan 
blåsa ner och orsaka skada utan även för att skydda tyget så det håller länge. 
Bostadsrättsinnehavaren får själv stå för de reparations- och 
ersättningskostnader som uppstår, om reglerna ovan inte har följts.  
 
Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten 
tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 
 
10 Matning av fåglar 
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester 
riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.  
 
11 Cyklar, barnvagnar och rullatorer 
Cyklar kan förvaras i cykelrummet i källaren eller cykelstället på baksidan av 
huset.   
 
Barnvagnar och rullatorer får av säkerhetsskäl inte placeras i entrén eller i 
trapphuset. 
 
12 Andrahandsuthyrning 
Andrahandsuthyrning kräver alltid styrelsens samtycke. Kontakta styrelsen i 
god tid innan. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för 
begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Andrahandshyres-
gästen har inte tillträde till takterassen.  
 
13 Säkerhet och ansvar 
Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.  
Vi måste se till att alla dörrar till källare och cykelrum är ordentligt låsta.  
Om det uppstår skador på vårt hus, skall detta anmälas till fastighetsskötaren 
eller styrelsen.  
 
Ordningsreglerna är enhälligt antagna av styrelsen i oktober 2008. De skall 
ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och 
bostadsrättslagen.  


