
Trivsel- & ordningsregler

För allas trevnad på Brännkyrkagatan 92 och 92A,
skall föreliggande ordningsregler efterlevas



Det här bör Du veta om föreningens trivsel- & ordningsregler!

Det går inte att ha en massa regler för allt – utan ett eget omdöme är ett måste!
Tänk själv – inga regler kan ersätta hänsyn!

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  trivsel-  och
ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och
utanför fastigheten. Alla boende är skyldiga att rätta sig efter dessa regler. Att bo i bostadsrätt
innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara nyttjanderätten till en
lägenhet i föreningens fastighet utan Du har också skyldigheter  gentemot föreningen och övriga
medlemmar! Medlemskapet innebär att du gemensamt, med föreningens övriga medlemmar, delar
ansvar  för  trappuppgångar,  tvättstuga,  gemensamma  utrymmen  och  yttre  gårdsmiljö.  Detta
förutom att du ansvarar för underhåll av din egen lägenhet.

Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild
bostadsrätt genom en avgift som årligen fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig
någon  annan  som  betalar,  utan  alla  kostnader  betalas  gemensamt  av  oss  medlemmar.
Månadsavgifter  och  hyror  skall  täcka  föreningens  årliga  kostnader  för  drift  och  underhåll  av
fastigheterna.

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 hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i graverande fall ifrågasätta om Du kan bo kvar. 

Först måste dock styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om
medlemmen eller hyresgästen trots upprepade tillsägelser 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.

Utöver dessa Trivsel- och ordningsregler gäller 
föreningens antagna stadgar!



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENING 4

KOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING 4
VÅR SÄKERHET OCH TRYGGHET 5

GEMENSAMMA UTRYMMEN 7

TVÄTTSTUGAN 7
VINDARNA OCH TRAPPUPPGÅNGARNA 8

GÅRDARNA 8

SOPHANTERING 10

REGLER FÖR RENOVERING/OMBYGGNAD AV LÄGENHETEN 11

ANSÖKAN OM TILLSTÅND 12

ANDRAHANDSUTHYRNING 14

ANSÖKAN OM SAMTYCKE 16

FELANMÄLAN OCH KONTAKTINFORMATION 15

KONTAKT MED STYRELSEN 15

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Att bo i en bostadsrätt innebär att man är medlem i en kooperativ ekonomisk förening och det är
föreningen  som  äger  fastigheten  och  marken.  Som  bostadsrättsinnehavare  äger  du  endast
nyttjanderätten till din lägenhet och föreningen äger lägenheten.



KOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING

Detta innebär bland annat att:
● Du själv har ansvaret för lägenhetens inre underhåll.
● Du äger inte lägenheten utan endast nyttjanderätten av lägenheten

● Du kan sälja din nyttjanderätt av lägenheten när Du vill.

● Du och alla andra medlemmar delar på ansvaret för föreningen och fastigheten.
● Varje år hålls en stämma där medlemmarna beslutar om viktiga frågor och väljer 

en styrelse som sköter det löpande arbetet under året.
● Medlemskapet ger dig inflytande över verksamheten.

Årsavgiften  baseras  på  föreningens  självkostnader  och  erläggs  för  att  man  ska  få  nyttja  sin
lägenhet.  Av den anledningen  åligger  det  samtliga  boende att  vårda  de  allmänna  utrymmena,
såsom tvättstuga, gård, trapphus, vind etc. Allt för att hålla nere på onödiga kostnader för att det
ska komma alla till gagn.

Ju lägre kostnader föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrättsinnehavare. Därför
är det viktigt att vi är aktsamma om vår gemensamma utrustning som t.ex. tvättmaskiner, portar,
grillar, kärlsortera o.s.v.

Ju mindre dessa saker behöver repareras eller bytas ut, desto lägre kostnader för föreningen och
därmed lägre avgifter för våra bostadsrätter.  Tänk på att spara på varmvatten och el. Slösaktig
förbrukning samt förstörelse orsakar högre kostnader för alla medlemmar, även för dig.

Att vara bostadsrättsinnehavare innebär:

Ett medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid – 
du äger således inte lägenheten utan endast nyttjanderätten.

Ett medlemskap i en kooperativ ekonomisk förening, innebär att man förbinder sig att 
följa dess föreskrifter såsom stadgar och ordningsregler

Det  är  bland  annat  föreningens  antagna  stadgar  som  ligger  till  grund  för  föreliggande
ordningsregler samt bostadsrättslagen, hyreslagen. Trivsel- och ordningsreglerna gäller samtliga
boende i fastigheten, d.v.s. såväl medlemmar som hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Att vara hyresgäst:

Hyresgäster  i  en bostadsrättsförening  har  samma skyldigheter  och  rättigheter  som i  en  vanlig
hyresfastighet.  Det  innebär  att  föreliggande  regler  även  gäller  hyresgäster  inklusive
andrahandshyresgäster.

Hyresgästen äger de rättighet och skyldigheter som hyreslagen avser, exempelvis att hyresvärden
ska underhålla lägenheten i en godtagbar standard. Som hyresgäst är man skyldig att underrätta
hyresvärden  och/eller  förvaltaren  om något  går  sönder  i  såväl  lägenheten som i  de  allmänna
utrymmena. Med det avses att felanmälan skall göras till anlitad fastighetsförvaltare.



VÅR SÄKERHET OCH TRYGGHET

Vår fastighet har ett  låssystem som är specifikt för vår fastighet. Låssystemet skyddar oss från
otillbörlig kopiering av nycklar. Det innebär att nycklar till din dörr inte kan kopieras utan att du
har fått  en undertecknad rekvisition av låsansvarig i styrelsen. Alla kopieringar och eventuella
omstiftningar noteras i ett vårt låsregister.

Ifall ni låser er ute eller tappar bort dina nycklar och måste tillkalla låssmed, kontakta i första hand
vår låssystemsansvariga, Låsman AB. 

Ifall ni behöver kontakta en låssmed utanför dessa öppettider gör följande;

● Kontakta en auktoriserad låssmed

● Se till att de inte borrar upp ASSA-låset

● Spar låskolven när de har öppnat dörren (om så behövs)

● Kontakta styrelsen för en rekvisition för att få låset omstiftat

● Rekvisitionen lämnas till Låsman AB 

● Kontakta Låsman AB  och avsätt tid för omstiftning

Om ASSA-kolven borras upp och ersätts med annat lås rubbas husets låssystem, vilket äventyrar
vår säkerhet och därför är det viktigt att du ser till att rätt lås installeras. Det blir en lägre kostnad
att stifta om ett lås istället för att byta till ett helt nytt. Styrelsen ska underrättas så den kan skriva
en rekvisition att låset ska stiftas om samt att det ska noteras i vårt låsregister.

Om ni behöver göra fler nycklar så måste styrelsen underrättas så att den kan skriva en rekvisition
som lämnas till Låsman AB. .

Vid en försäljning/överlåtelse av bostadsrätt ska följande nycklar överlämnas till ny 
medlem:

● Tre ASSA-nycklar till lägenhet
● Tre FAS-nycklar (överlås) till lägenhet

● Två nycklar till postbox

● Tre nyckelbrickor till entrén 

ASSA-nycklarna ska vara märkta med 1, 2 och 3. Kontakta styrelsen för att vara säker på hur många 
nyckar som finns till din lägenhet.

Trygghet och felanmälan
Det är både tråkigt  och onödigt med inbrott och skadegörelse. Därför måste vi hjälpas åt att hålla 
uppsikt över alla gemensamma utrymmen.

Trygghetstips:

● Ta för vana att låsa dörren även om du är hemma
● Kontrollera att ytterporten stängs efter att du har gått in/ut. Detta är det enklaste sättet att 

motverka att obehöriga över huvud taget kommer in i fastigheten.
● Var uppmärksam mot okända personer som verkar ”spana” i fastigheten. Hälsa gärna och visa att 

ni lagt märke till dem. Uppmärksamhet verkar avskräckande.
● Om ni uppmärksammar något som ni upplever som bristande säkerhet, kontakta gärna Styrelsen.

Vid akuta ärenden och vid pågående brott – ring 112.



Felanmälan
Vi måste hjälpas åt att se till att hålla alla dörrar låsta, såsom portar, vindar, källare, cykelrum och
miljörum. Upptäcker vi ett trasigt lås eller icke fungerande portkod måste vi se till att omgående
meddela  fastighetsförvaltaren  om  problemet  så  att  det  åtgärdas  snarast  möjligt.  Ett  sätt  att
förhindra inbrott i lägenheten är att lära känna våra grannar - då blir vi fler som håller ett vakande
öga. Ge inte tjuven en chans.

Trygghet och grannsämja
Inga regler kan ersätta hänsyn = god grannsämja

Genom att visa hänsyn till dina grannar skapar vi en god grannsämja och god gemenskap är viktig
för en trevlig och välmående förening. Med det skapar vi även trygghet i föreningen. Med det 
tillkommer även att vi behandlar varandra med respekt och håller en trevlig ton gentemot 
varandra och även gäster och leverantörer som utför arbeten i föreningen.

Det är en sak som är lätt att glömma när vi är hemma. Nämligen att grannen kanske ska upp tidigt
nästa morgon och inte kan sova därför att din TV, radio, musik eller annan ljudanläggning står på
för högt, eller för att du går i träskor eller gör något annat som upplevs störande. Tänk på att alla
inte arbetar måndag till fredag kontorstid – det finns de som arbetar både dag, natt och helger.

Med tanke på att det är mycket lyhört så tänk på att

l - Inte spela så hög musik så att det stör grannar oavsett tiden på dygnet.

l - Inte spela hög musik samtidigt som fönsterna är på vid gavel.

Det stör inte bara grannarna i huset utan hela kvarteret då gården blir som en resonanslåda.

l - Inte utföra högljudda arbeten i lägenheten mellan kl. 18.00 och 08.00

l - Inte springa, klampa i trapphuset

l - Inte väsnas mer än nödvändigt i trapphuset efter kl. 21.00

Om någon spelar hög musik eller är störande på något sätt är det bättre att säga till berörd person att 
dämpa ljudnivån. Om det inte hjälper underrätta styrelsen om problemet. Notera datum och klockslag,
samt vilken typ av störning. Om du vet med dig att du har stört någon granne på något sätt – knacka 
på och med om ursäkt till berörda grannar.

Kom ihåg att:

Avisera med en lapp på anslagstavlan om ni ska ha fest.
Även om ni har aviserat om fest så ska volymen dras ner
klockan 23.00.

Det finns de som arbetar även om det är helger och det 
finns de som vill sova trots att det är helg!

Om dina gäster är ute och röker på gården är det du som 
innehavare eller hyresgäst som är ansvarig att de fimpar 
på rätt ställe samt städar upp i efterhand



GEMENSAMMA UTRYMMEN
Som tidigare har nämnts baseras årsavgiften på föreningens självkostnader och av den anledningen
åligger det samtliga boende att vårda de allmänna utrymmena, såsom tvättstuga, gård, trapphus, vind
etc. Allt för att hålla nere på onödiga kostnader för att det ska komma alla till gagn. ”Nyttjanderätten
till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser
förverkas bland annat om bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet,  ordning och gott  skick  inom
fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar” (Föreningens
antagna stadgar 14 §).

TVÄTTSTUGAN

Tvättning
- Påbörja din tvättning inom en timme, annars har annan boende rätt att överta tiden.
- Tvätta inte på andras tvättider – även om maskinerna inte används.
- Överskrid inte tiden.
- Avboka tvättid vid förhinder.
-

Torkning
- Efter avslutad tvättid har man 45 minuter att torka sin tvätt.
- Fläkten i torkrummet får inte vara igång på nattetid – då det stör boende.

Städning
Varje boende ska städa efter sig. Städningen avser såväl tvättstuga som torkrum.

- Se till att inget tvättmedel finns kvar i tvättmedelsfacken – kvarvarande tvättmedel fräter
insatserna och det bildas mögel.

- Rengör filter i torktumlare.
- Sopa eller dammsug och våttorka golven.
- Torka av bänkar, tvättmaskiner och andra ytor.
- Om sopsäcken är full knyt ihop och ställ den i grovsopsrummet.
- Lämna inte fönstren öppna på nätter eller kvällar. Fyrbenta besökare tar sig in denna väg.
- Häll inte skurvattnet i tvätthon, det finns en golvbrunn bredvid torkrummet.

Felanmälan
Om det är fel på någon maskin så anmäl det till Habitek samt sätt en lapp så att nästa person vet att 
vilken maskin som är trasig och att anmälan är gjord.

Absolut förbjudet att:
- Tvätta efter kl. 23. 00. och före kl. 07.00
- Torka kläder med fläkten igång i torkrummet eller torkskåpet kl. 23.00-07.00
- Färga och avfärga kläder i tvättmaskinerna
- Tvätta bygel-bh eller andra plagg som på liknande sätt kan skada trumman direkt

i Tvättmaskinen – använd tvättpåse
- Tvätta mattor
- Ge vänner och bekanta tillträde att tvätta



VINDARNA OCH TRAPPUPPGÅNGARNA

Av brandsäkerhetsskäl  får  man  inte  ställa  cyklar,  möbler,  eller  annat  i  vindsförrådsgångarna  eller  i
trapphuset.  Man  får  ej  heller  ha  dörrmatta  utanför  sin  dörr  i  trapphuset.  Det  strider  mot
brandmyndigheternas restriktioner eftersom det betraktas utgöra fara vid panikutrymning. 

Föreningen äger rätten att kasta föremål som står i vägen eller i hinder utan att avisera!

För brandsäkerhet gäller följande för vindarna:
l Gångar på vindar och ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material.

l Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindarna.

l Färg, lösningsmedel, gödsel får inte förvaras på vindarna.
l Dörrar i anslutning till vindar och källare ska hållas stängda och låsta.

l God organisation och ordning ska råda för att främja brandskyddet.

Trappuppgångarna – Trapphuset
Varje medlem har en tidningsklämma utanför sin dörr och det är av stor vikt att man ser till att dessa 
töms dagligen så att det inte finns något brännbart i trapphuset. Vidare kan det också betraktas som att
du inte är hemma och då löper du större risk att utsättas för inbrott.

För att undvika att obehöriga kommer in i trapphuset
● Se till att ytterdörren går igen.

● Ställ inte upp portdörrarna mer än nödvändigt.

● Dela inte ut portkoden till personer som du inte känner

Det är absolut förbjudet
l att röka i trapphuset 
l att ställa hushållssopor och annat avfall (ex. tidningar) i trapphuset
l att skaka mattor och låta dem hänga över trappräcket

Användning av hissen
● se till att både gallergrinden och dörr stängs ordentligt

● stäng dörren försiktigt då det hörs in till lägenheterna intill hisstrumman

● var vänlig och tryck ner hissen med ”nerknappen”. Den fungerar som en kontroll att dörrarna är
stängda. Det finns personer som inte kan ta trappvägen.

Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, 
trapphus eller vindar.

Stäng brandanläggaren ute!



GÅRDARNA
Gården agerar som en resonanslåda så att ljudet sprids i hela kvarteret. Alla arbetar inte måndag till
fredag – det finns de som ska upp tidigt även på helgerna. Därtill finns det många barnfamiljer i 
grannfastigheterna.
Under sommartid är det många som vill ha sina fönster öppna – håll därför nere ljudvolymen när ni sitter
på gården sent på kvällarna – det kan vara mycket störande.

Grillarna
Samtliga boende har tillgång att använda grillarna. Eftersom vi är många i fastigheten så är det bra om vi
kan samsas om att grilla. Exempelvis om båda grillarna är bokade och det skulle vara så att någon annan
vill grilla samma eftermiddag eller kväll. Prata med varandra och se om det går att komma överens om 
att samsas om att grilla.

● Bokningslistorna finns i källaren.
● Brandfilt finns i källaren.
● El-tändare och tändpapper finns i källaren.

● För rökare finns det askkoppar – använd dessa och fimpa inte 
på marken eller blomkrukorna.

● Det gäller även snusare – släng inte begagnat snus på marken.

Användning av grillarna:
l Använd endast grillkol eller briketter.

l Använd tändpapper eller el-tändaren.

l Låt det brinna ut – släck inte med vatten betongen spricker.
l Rengör, galler och grillbesticken samt ta bort askan (askan kan slängas i rabatten).

l Den som använder grillen har ansvaret att det inte uppstår någon eldsvåda samt att det är 
städat efter användandet.

Det är INTE tillåtet
l att skaka mattor, dukar eller dylikt genom fönstren – det kommer in hos grannarna.

l att mata fåglar genom fönstren – leder till att råttorna frodas.

l att slänga ut fimpar eller att aska genom fönstren – det kan vålla en brand hos grannen.
l att luta cyklar utmed husfasaden – det sliter på fasadputsen.

Observera att:
Använd absolut ingen tändvätska eller dylikt – det gör att 
betongen vittrar sönder.
Släng matrester och skräp samma dag/kväll – matrester drar till 
sig råttor.



SOPHANTERING
I soptunnorna på gården får endast hushållsavfall slängas.
Hushållssopor får ej ställas i trapphuset – även om det är för en kortare stund.

Hushållssopor
Följande får inte slängas i hushållssopstunnorna:

- Tidningar
- Tomglas eller glaskross
- Kläder
- Kartonger eller andra skrymmande föremål

Miljörum – grovsopsrum
Här kan du slänga följande:

l Grovsopor slängs i avsedd container – t.ex. läder, galgar, porslin, kartonger etc.
l Återvinningspapper slängs i avsedd container – återvinningspapper är endast för tidningar och

reklam utan klister eller dylikt
l Wellpapp/Kartong slängs i avsett sorteringskärl

l Glödlampor slängs i avsett sorteringskärl

l Glas slängs i avsett sorteringskärl

l Energilampor slängs i avsett sorteringskärl

l Batterier slängs i avsett sorteringskärl

l Elektriska apparater slängs i avsedd container – t.ex. strykjärn, kaffebryggare, stereoapparater, 
datorer - men det finns delar av de elektiska apparater som ska slängas i grovsopscontainern typ 
dammsugarslangen. Batterier ska tas ur fjärrkontrollerna.

Observera att följande inte är tillåtet i Miljörummet:

● Hushållssopor – slängs i soptunnorna på gården.

● Metall, lämnas vid tillåten miljöåtervinning.

● Vitvaror lämnas på tillåten miljöstation – bästa sätter är att låta det företag som du köper nya
vitvaror av ta hand om ditt gamla

● Byggmaterial, såsom ner bilade väggar och dylikt måste fraktas bort till tillåten miljöstation.

● Kemiska produkter lämnas till specifika miljöstationer.

● Elektriska apparater såsom spisar, kyl, frys etc. måste lämnas på specifika 
återvinningsstationer – får alltså inte ställas i miljörummet. Enligt miljölagen är företagen 
skyldiga att ta hand om de gamla produkterna när man köper nya, d.v.s. köper man en ny 
spis så ska de ta den gamla spisen.

● Skrymmande möbler – kontakt gärna Myrorna eller Stadsmissionen. De hämtar gratis.

● Kuvert, skrivarpapper eller kartonger, papperskassar eller dylikt får inte slängas i
pappersåtervinningen



REGLER FÖR RENOVERING/OMBYGGNAD AV LÄGENHETEN
Det kan vara både trevligt och ibland även nödvändigt att bygga om den egna lägenheten, öppna
en vägg eller dela av ett av de större rummen för att kanske få ett litet arbetsutrymme. Tidigare
krävde  alla  ombyggnader  tillstånd  från  bostadsrättsföreningens  styrelse,  men  så  är  det  inte
längre.  Riksdagen  har  bestämt  att  tillstånd  endast  krävs  för  ombyggnader  som  innebär
förändringar av eller ingrepp i befintliga avlopps, vatten-, värme- eller gasledningar, ventilation,
bärande väggar och bjälklag. Även ombyggnader som gör att lägenheten ändrar karaktärsdrag
eller kulturhistoriskt värde kräver tillstånd, exempelvis rivning av skafferi, eftersom det påverkar
ventilationen.

1. Ombyggnad  av  lägenhet  som  innefattar  ingrepp  i  bärande  konstruktion,  ändring  av
befintliga  ledningar  för  avlopp,  värme,  gas  eller  vatten,  rivning av väggar,  eller  annan
väsentlig förändring av lägenheten som påverkar dess karaktärsdrag eller  kulturhistoriska
värde kräver tillstånd från styrelsen.

2. Enklare ytskiktsrenovering  av lägenhet,  t.ex.  målning,  tapetsering,  omläggning av golv,
eller utbyte av viss köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen men skall anmälas till
styrelsen. Däremot om skafferiet  avses att  ändras/rivas kräver det styrelsen tillstånd. Se
information om självdrag. Likaså kräver byte av ytskikt i badrum styrelsens tillstånd. Om
du är osäker på om din tänkta åtgärd är av enklare slag kontakta styrelsen och fråga!

3. Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar
som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med
bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.

4. Alla arbeten ska utföras fackmannamässigt och uppfylla alla krav enligt respektive lag. I
samband med ansökan om ombyggnad,  bifoga  kopia på hantverkarens  certifikat.  Detta
gäller vid våtrumsrenovering och elarbeten.

5. Vid  våtrumsrenovering  ska  tätskiktet  (fuktspärren)  utföras  av  firma  som är  certifierad
enligt PER eller Byggkeramikrådet. Detta är ett försäkringskrav.

6. Buller  ska  minimeras  och  koncentreras  till  så  få  tillfällen  som  möjligt  och  får  inte
förekomma annat än mellan kl. 8:00 och 18:00 på vardagar.

7. Informera dina grannar om stundande renovering och hur länge arbetet beräknas pågå. Det
ökar  förståelsen  för  de  störningar  det  orsakar.  Avisera på anslagstavlan  om möjligt  en
vecka före renovering men  minst två dagar innan renoveringsstart.

8. Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset.

9. Byggavfall får inte slängas i Miljörummet/grovsoprummet, läs mer om avfall sidan 10.

10. Färg och andra miljöfarliga ämnen får absolut inte slängas i miljörummet – ej heller hällas
i avloppet. Detta avfall måste du själv frakta bort till tillåten miljöstation.

11. Vattenavstängning ombesörjes av  Habitek och anmälas till styrelsen innan. Om det görs
annan dag än besöksdag utgår kostnad som betalas av berörd medlem. Alla i huset måste
informeras att vattenavstängning. Frysning av vattenledningar är ej tillåtet.

12. Rivning av våtrum, kök, väggar m.m. är arbeten som i regel är väldigt dammiga, vilket ger
spår i trapphuset och därför ska trapphus (och hiss) städas dagligen.

13. Som bostadsrättsinnehavare och beställare är det du som är ”byggherre” – därmed är du
ansvarig för arbetet  som utförs och dess konsekvenser,  liksom hantverkares  arbetsmiljö
såväl  som  att  säkerhet  och  ordning  i  trapphus  som  andra  gemensamma  utrymmen
upprätthålls. Som byggherre har du ansvar i tio (10) år även om du säljer din nyttjanderätt.



ANSÖKAN OM TILLSTÅND/SAMTYCKE

Vid alla ombyggnationer/renoveringar av lägenheten ska styrelsen underrättas 
skriftligen och vid renovering av kök och/eller duschrum, skall skriftlig ansökan om
tillstånd/samtycke göras:

l Du skall i god tid innan renoverings- och ändringsarbeten påbörjas ansöka till styrelsen för
godkännande. Med god tid avses minst en månad.

l Arbetena får under inga omständigheter påbörjas utan styrelsens medgivande.
l Bifoga skiss eller ritning där det tydligt framgår vilka förändringar som planeras, samt utvalda

entreprenörer för arbetet. Bifoga kopia på hantverkarens certifikat för el och vattenarbeten.
l Medlem som planerar att renovera eller bygga om sin lägenhet skall informera sig om

föreningens stadgar samt de lagar och normer som gäller.
l Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd dessutom bygglov.
l Ansökningsblanketten för ombyggnation finns på vår hemsida.

Efter genomförd renovering skall företrädare från föreningens styrelse få tillträde till lägenheten
för att kontrollera grundfunktioner såsom ventilation, vatten samt avlopp och att dessa inte har
modifierats på så sätt att det kan medföra problem för fastigheten och/eller intilliggande grannar.

Speciella regler

- Rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga 
erforderliga behörigheter. Intyg/certifikat krävs.

- Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är 
certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet. Detta är även ett försäkringskrav.

- Enligt lag måste alla golvbrunnar bytas ut om de är av äldre modell. Se 
GVKs branschregler 
https://www.gvk.se/branschregler/golvbrunn/gamla-golvbrunnar

- El-arbeten ska utföras av auktoriserad firma, med samtliga erforderliga 

behörigheter. Byggarbeten ska utföras av behörig firma, med samtliga erforderliga 

behörigheter.

Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag ska konstruktionsberäkningar utföras av
konstruktör.

Viktigt att veta innan byggstart
Vad ni bör  tänka på är att huset ventilation  är s.k. självdragsystem.  Självdrag bygger på att  det
finns intag av luft från skafferiventil och vid fönster samt att det finns luftuttag, imkanalen
(ventilen) i köket och i badrummet.  Om intaget av luft är för stort blir det ett s.k. övertryck i
lägenheten,  vilket  inte  är  bra.  Om inluftsvägen  (skafferiventilen)  byggs  igen  blir  det  ett  s.k.
undertryck  i   lägenheten.  Det  kan  påverka  hela   fastighetens   kondition  och  därmed  risk  för

Observera att: Det är inte alltid lätt för den enskilde 
bostadsrättsinnehavaren att avgöra till exempel var bärande konstruktioner 
finns i lägenheten och de delar som påverkar ventilationen. Kontakta alltid 
styrelsen om Du tänker bygga om Din lägenhet.



undermålig ventilation.  Tänk på att ombyggnationen kan påverka dina grannar om det inte
utförs på rätt sätt!

Skafferi  finns  inte  i  samtliga  lägenheter  eftersom  några  av  skafferierna  byggdes  bort  vid
ombyggnationen 1996 eller senare samt att delar av köket blev duschrum. Luftintaget (ventilen) i
dessa lägenheter är placerade ovanför köksskåpet närmast fönstret. I dessa lägenheter är det ytterst
viktig att ventilen i köket  inte byggs igen, utan snarare tvärtom, man bör se till att den kommer
längre ner än ovanför köksskåpen.  Om detta  inte  görs rätt  finns det  risk att  ventilationen blir
undermålig och därmed föreligger risken att mögelskador kan uppstå, både vad gäller den berörda
lägenheten som intilliggande lägenheter. Det kan således påverka hela fastigheten.

I fönsterbrädan i rummet (det stora fönsterpartiet) ska det finnas en inluftsventil även denna bör
man beakta att den fungerar. Många av dess kan vara övermålade samt igentäppta med damm och
gammal murbruk. Det bästa är att göra rent metallgallret från färg och göra rent ventiltrumman
med dammsugare och/eller annat lämpligt verktyg.

Installation av fläkt
Kolfilterfläkt går bra att installera om den inte kopplas mot ventilationskanal (imkanal). Det är
absolut förbjudet  att  installera  fläkt som är ansluten till  imkanalen,  eftersom det leder till  att
andra  boende  får  in  matos  etc.  i  sina  lägenheter  samt  hämmar  hela  ventilationen  i  hela
lägenhetslängan. Dessutom kan brand uppstå på grund av fett i kanalerna. Det är också förbjudet
att  installera  s.k.  PAX-fläkt  i  duschrum.  Även  detta  hämmar  ventilationen  för  hela
lägenhetslängan.

Rivningsväggar
För  att  riva  väggar  krävs  styrelsens  tillstånd.  Tillstånd  ansöks  skriftligen  med  särskild
ansökningsblankett  som  återfås  genom  hos  styrelsen.  Till  ansökan  ska  fullständiga  ritningar
bifogas.

Observera att:
”Byggherre är enligt 9 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) den som 
för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller 
markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.

Med andra ord – den bostadsrättshavare som låter utföra renoveringsarbeten 
i sin bostadsrätt är byggherre för renoveringen och tillika ytterst ansvarig för 
arbetets utförande och även för de konsekvenser som kan komma av 
renoveringen såväl under entreprenadens utförande som efter 
entreprenadens slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförs i egen regi 
eller av anlitad entreprenadfirma samt är oberoende av renoveringens 
omfattning. Vid förändringar i våtrum skall gällande våtrumsregler följas, 
vilket även detta åligger byggherren att tillse"
Du har även ansvaret för arbetsmiljön för de som utför arbetet i din lägenhet. 
Även om du säljer lägenheten har du ansvaret i 10 år att alla arbeten är 
gjorda enligt regelverket.



ANDRAHANDSUTHYRNING
Bostadsrättsinnehavare har rätt att upplåta sin hyresrätt i andrahand, men ska ha beaktansvärda skäl för
att få hyra ut, exempelvis tillfälligt arbete ska vistas på annan ort under en begränsad tid.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller
även  om du  lånar  ut  lägenheten  till  någon  i  den  närmaste  familjekretsen,  såsom till  sina  barn  eller
föräldrar, syskon etc.

Styrelsen samtycke för andrahandsuthyrning
För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På
ansökan ska det tydligt framgå, till vem lägenheten ska hyras ut, varför lägenheten ska hyras ut
och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar besked genom en skriftlig utlåtande. Tillstånd
för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget. Samtycket avser den hyresgäst som anges i ansökan
och ingen annan. Om berörd hyresgäst flyttar måste du ansöka på nytt om annan person ska flytta
in.

Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få
frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till  andrahandsupplåtelsen hos
Hyresnämnden.  Hyresnämndens  beslut  kan  dock  inte  överklagas.  Hyresnämnden  godkänner
vanligtvis tillstånd för andrahandsuthyrning ett år i taget, därefter får hyresgästen ansöka om ett
nytt tillstånd. Nämnden beviljar i regel inte tillstånd för uthyrning längre tid än tre år i följd, om
det  inte  rör  sig  om  särskilda  fall  –  som  till  exempel  att  förstahandshyresgästen  ska  arbeta
utomlands under en bestämd tid som sträcker sig längre än tre år och som kan styrkas med intyg.

Föreningen godkänner inte andrahandsuthyrning via en juridisk person (företag) eftersom de kan
byta hyresgäster lite då och då, vilket påverkar alla parter med större slitage samt otrygghet i huset.

Avgift vid andrahandsuthyrning
Från och med den 1 april 2015 tar föreningen ut stadgeenligt (med stöd i Bostadsrättslagen) en
avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10 % av gällande prisbasbelopp per år (fördelat per
månad).  Avgiften  tas  ut  på  andrahandsuthyrningar  som anmäls  eller  ändras  efter  1  jan  2015.
Avgiften läggs som en extra post på avin för månadsavgiften.

Observera att: Om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas 
nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad enligt 7 kap. 18 § 2p 
bostadsrättslagen. Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp 
bostadsrättsinnehavaren till avflyttning samt tvångsförsäljning av 
lägenheten.



Giltigt skäl för andrahandsuthyrning
Du har rätt att hyra ut i andra hand om du har beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda
lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis:

Arbete på annan ort eller utomlands
Studier  på  annan  ort  eller

utomlands Sjukhusvistelse

Provsamboende
Fängelsevistelse

Militärtjänst

Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas förlängning måste du ansöka om
nytt tillstånd god tid, innan beviljad tidsperiod har löpt ut.

Ansvar
Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i
hyreslagen gäller  och du bör ha ett  skriftligt  hyresavtal.  Som hyresvärd är du ansvarig att  din
hyresgäst följer föreningens trivsel- ordningsregler.

Besittningsskydd

En andrahandshyresgäst har i regel rätt till förlängning av sitt hyresavtal när hyresvärden säger upp
avtalet  och  begär  att  hyresgästen  skall  flytta  (besittningsskydd).  Om  hyresvärden  och
andrahandshyresgästen inte är ense om att avtalet skall upphöra, avgörs tvisten av hyresnämnden.
Till  dess  tvisten  avgjorts  har  andrahandshyresgästen  rätt  att  bo  kvar  i  lägenheten.  I
besittningsskyddet  ligger  också  att  hyresgästen  kan  få  uppskov  med  avflyttningen.
Besittningsskyddet gäller när en lägenhet hyrs ut i andra hand längre tid än två år i följd.

Om hyresvärden och hyresgästen  i  en särskilt  upprättad  handling  har  kommit  överens  om att
hyresgästen  avstår  från  sitt  besittningsskydd,  gäller  som huvudregel  att  överenskommelsen  är
giltig  om den godkänts  av  hyresnämnden.  Källa:  www.hyresnamden.se. Blankett  finns  på  vår
hemsida.

Andrahandsuthyrning av hyresrätt

Om du är hyresgäst gäller samma regler. Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och
för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om 
andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning
● Upprätta ett skriftligt kontrakt med andrahandshyresgästen i två likalydande exemplar , samt en

inventarielista om du hyr ut möblerat.
● Skriv kvittens på antal nycklar som andrahandshyresgästen kvitterar ut.

● Reglera  kontraktstidens  längd  samt  om  bostaden  hyrs  ut  möblerad  eller  ej.  Ange  hyrans
storlek. Om uthyrningen varar längre än två år, måste besittningsskyddet avtalas bort genom ett
särskilt skriftligt avtal som ska godkännas av Hyresnämnden.

● Andrahandshyresgästen ska skriva sig på så kallad c/o adress. Andrahandshyresgäster bor c/o den
de hyr av alltså inga namnlappar på postboxarna



● Andrahandshyresgästen ska teckna egen hemförsäkring – din hemförsäkring gäller inte 
vid andrahandsuthyrning.

● Läs av elmätaren och inkludera inte el i hyran – andrahandshyresgästen kan använda mer energi
än vad du gör normalt.

● Informera din andrahandshyresgäst om samtliga ordningsregler – du har ansvaret att
vederbörande följer dessa.

● Andrahandsuthyrningen får inte påbörjas innan styrelsen har tagit beslut. Ansök därför i god 
tid minimum 5 veckor innan.

● Lämna dina kontaktuppgifter, e-post, adress och telefonnummer till styrelsen.

ANSÖKAN OM SAMTYCKE

Ansökningsblankett får du genom styrelsen eller ladda ner den från vår hemsida. Följande handlingar 
ska vara styrelsen till handa för att ärendet ska behandlas:

1. Ansökningsblankett

2. Upprättat andrahandskontrakt (två original)

3. Eventuella intyg (studier, arbete utomlands etc.)

OBS! Ansökan ska skickas in i god tid, minimum 5 veckor innan uthyrningen påbörjas
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