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Trivsel och ordningsregler för Brf Havskräftan 
Dessa regler är ett komplement till föreningens stadgar. 

Lägenheten med tillhörande utrymmen skall vårdas väl och begagnas med aktsamhet. Vi 
äger tillsammans vår bostadsrättsförening. Det medför både rättigheter och skyldigheter. 
Vårt boende består av mer än den egna lägenheten. Umgänget med grannar och hur vi 
hanterar trappuppgångar och övriga gemensamma utrymmen är betydelsefulla. Det är 
mycket som skall fungera för att vi skall trivas och för att värdet av din bostadsrätt ska bestå. 

Störningar 

Du ska som bostadsrättsinnehavare iaktta ett allmänt gott uppförande i huset. Avvikelser 
från ett gott uppförande, som exempelvis ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, 
utgör störningar. Du måste också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. 
Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i 
flerfamiljshus. 

Mildra eventuell irritation genom att informera dina grannar i förväg om att du exempelvis 
ska ha fest, samt genom att ta hänsyn till andra i största allmänhet. 

Under följande tider får inga störande aktiviteter förkomma: 

 Mellan klockan 22:00 till 07:00 söndag-torsdag  
 Mellan klockan 23:00 till 10:00 fredag- lördag 

Tvätt- och diskmaskin ska inte användas under ovanstående tider. 

Renoveringsarbeten liknande aktiviteter får endast förekomma på vardagar mellan klockan 
07.00 till 20.00 och vanliga helger mellan klockan 09:00 till 18.00. På större helgdagar eller 
aftnar ska arbete undvikas helt. 

Tänk på att inte slå igen lägenhetens ytterdörr. Använd smäcken eller nyckeln medan du 
trycker igen dörren så slipper du störa dina grannar. 

Blir du störd av någon granne som spelar musik med alldeles för hög ljudnivå eller 
borrar/spikar på orimlig tid – tala då själv först med grannen. Det brukar hjälpa. 

Upphör störningen inte kan styrelsen gå vidare och ytterst begära avhysning av den 
störande. Det är då viktigt att du som är störd är beredd att vittna om störningarna eller kan 
dokumentera den på annat sätt. 

Rökning 

Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen, såsom trapphus, tvättstugor, 
torkrum, källare och vindar. Det är också olämpligt att röka på balkongerna. 
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Ohyra 

Anmäl omedelbart om ohyra förekommer inom lägenheten. 

Hundar, katter och andra djur 

Som hund- och kattägare har man ett entydigt ansvar för tillsynen och förhindra att djuren 
orsakar olägenheter. 

Låt inte din hund eller katt uträtta sina behov på våra gångar, gräsmattor eller krukor, inte 
heller på vår lekplats eller i våra rabatter. 

Släng inte kattsand eller bajspåsar i sopnedkastet då de orsakar dålig lukt. 

Hundar skall hållas kopplade i fastighetens gemensamma utrymmen och på tomten. 
Hundarna får inte lämnas bundna i fastighetens gemensamma utrymmen utan ägarens 
tillsyn. 

Matning av fåglar är förbjudet på balkonger och i trädgården. 

Avfall 

Sopnedkasten är endast avsedda för hushållsavfall exklusive matavfall. Det är absolut 
förbjudet att slänga glas eller porslin i sopnedkasten. 

Vänligen, släng inte heller hundbajspåsar eller oförpackade blöjor i sopnedkasten. Allt avfall 
skall vara väl förpackat, i icke läckande påse, innan det läggs i sopnedkasten.  

I toaletterna får endast kastas toalettpapper. Det är förbjudet att spola ned bindor, 
tamponger, blöjor, bomull, tops, tidningspapper e.d. Den som förorsakar stopp blir      
ersättningsskyldig för rensningen. 

Glas, metall, plast och pappersförpackningar ska slängas på återvinningsstationen i hörnet 
Västra Bernadottesgatan och Roddaregatan. 

Matavfall slängs i behållare som är uppställda i anslutning till husen. Tänk på att stänga 
locket ordentligt för att undvika problem med råttor. 

Tidningar slängs på återvinningsstationen eller i behållare som är uppställda i anslutning till 
husen. 

Grovavfall (avfall som är tungtoch stort) lämnas på den bemannade återvinningscentralen i 
Bunkeflostrand (Gottorpsvägen 52). Här kan du även lämna mindre mängder bygg- och 
rivningsavfall. Lämna gärna användbara saker till loppis eller till välgörenhetsorganisationer 
så kommer de till nytta igen.  
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Tvättstugor och torkrum 

Tvättning och torkning får förekomma på veckans samtliga dagar kl. 07:00-20:00. Har inte 
tvättiden tagits i bruk efter 1 timme anses bokningen vara förbrukad och kan nyttjas av 
annan. 

Att tvätta få eller enstaka plagg är mycket kostsamt för föreningen och påverkar på sikt våra 
avgifter. Detsamma gäller torkning av tvätt. 

Mattor och filtar får inte tvättas i maskinerna. Bruka inte våld på maskinerna. Djur får inte 
vistas i tvättstugorna. 

Efter avslutad tvätt skall tumlarfilter, tvättmedelsfack och metallfilter i rännan bakom 
tvättmaskinerna rengöras. Tvättstugan samt torkrummet skall städas av. Flytta tvättkolven 
efter avslutat tvättpass. Lämna tvättstuga och torkrum som du själv vill överta dem. 

Trasiga tvättkolvar tas bort från tavlorna.  

Trapphus 

Räddningstjänsten kräver att det skall kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. 
Inga främmande föremål ska finnas i trapphusen. Därför är det inte tillåtet att ha dörrmattor 
eller att ställa barnvagnar och liknande i trapphusen. 

När stora saker bärs upp genom trapphusen är det viktigt att det görs med försiktighet. 

Spiller du eller tappar något i trapphuset så tänk på att själv plocka upp eller städa bort det. 

Utemiljö 

Parkera cykel och moped på därför avsedd plats och undvik att slänga skräp och fimpar på 
marken. 

Balkonger och uteplats 

Tänk på grannen under när du vattnar blommor eller sopar golvet. Skaka heller inte mattor 
eller annat utanför balkong och fönster. Släng inte tända cigaretter, fimpar eller snuspåsar 
från balkongen. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha någonting hängande på utsidan av 
balkongräcket. Detta inkluderar balkonglådor. Det är inte tillåtet att hänga upp tvättlinor och 
hänga tvätt eller mattor ovanför eller över balkongräckets överkant. Det är inte tillåtet att 
göra hål i räcket eller i fasaden. Det är viktigt att balkongen och dräneringshålen i golvet hålls 
rent från löv och snö, så att regnvattnet kan rinna bort. 

Grillning med kolgrill får inte förekomma på balkonger eller utomhus mer än på därför 
avsedd plats. 

Balkongens sidor får inte målas eller kläs in. Inga externa lampor får utan styrelsens tillstånd 
monteras permanent på balkonger. 
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Vindskydd, markiser eller andra avskärmningar får ej monteras utan styrelsens tillstånd. 
Föreningen har riktlinjer vad gäller val av markistyg. Inglasning av balkong kräver förutom 
styrelsens tillstånd byggnadslov av kommunen. 

Källare och vindar 

Av brandsäkerhetsskäl skall till lägenheten hörande förråd vara rensade från brandfarligt och 
”onödigt gods”. Ingenting får förvaras utanför förråden. Innerdörrarna i källaren som leder 
till ditt källarförråd från korridoren får ej låsas enligt brandmyndigheterna. Dörrar till källare, 
vind och andra gemensamma låsta utrymmen skall hållas stängda och låsta så att inte      
obehöriga kan komma in och för att förhindra spridning av brand. Port(dörr till entré) skall 
alltid vara stängd med undantag vid in- och utflyttning. 

Ventilation 

För att husets självdragsventilation skall fungera skall friskluftsventilerna ovanför fönster 
vara öppna. Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkt eller badrumsfläkt till husets ventilation. 
Vädra snabbt och effektivt för att inte slösa energi när det är kallt ute. Det är inte tillåtet att 
hålla balkongdörren öppen mer än för vädring under den kalla årstiden. Detta gäller även för 
de som har inglasade balkonger. 

Renoveringar 

Tänker du göra en ombyggnad, tillkoppling på vatten eller el samt ingrepp i ventilationen – 
meddela alltid styrelsen innan du sätter igång. Ingrepp eller ombyggnad utan styrelsens 
godkännande kan vara grund för uppsägning av medlemskap. 

Utsidan av dörren till lägenheten är en del av husets gemensamma miljö. Dörrarnas 
utseende ska inte ändras mer än nödvändigt. Om du vill installera en säkerhetsdörr, ta först 
kontakt med styrelsen, som har utarbetat riktlinjer för detta. 

Ingrepp i bärande konstruktion kräver styrelsens godkännande samt bygglov. 

Efter godkännande från styrelsen är lägenhetsinnehavaren alltid ytterst ansvarig för att alla 
renoveringsåtgärder utförs på ett fackmannamässigt korrekt sätt. 

Skall du, efter att ha kontaktat styrelsen, genomföra renovering som du vet kommer att låta 
lite extra, meddela grannarna att ni ska renovera och hur lång tid ni uppskattar att det 
kommer att ta. Se också Störningar. 

Uthyrning av lägenheten i andra hand 

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först ha styrelsens tillstånd till detta. 
Hyr du ut i andra hand utan tillstånd riskerar du att mista nyttjanderätten till din bostadsrätt. 
Vid uthyrning i andra hand kan ersättning utgå till föreningen. 
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Skador och inbrott 

Om vattenskada, inbrott eller skadegörelse uppdagas skall detta omedelbart anmälas till 
föreningens tekniska förvaltning, och naturligtvis till polisen, om situationen kräver det. 

Se till att dörrar är ordentligt låsta. Upptäcker du ett trasigt lås, anmäl det genast så att det 
kan lagas.Släpp inte in någon du inte kan identifiera. 

Brand 

Som bostadsrättshavare ansvarar du för att det finns en fungerande brandvarnare i din 
lägenhet. 

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte 
branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. 

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. 
Räddningstjänsten hjälper dig ut. 

Ansvar 

Efterlevs ej ovanstående ordningsregler äger bostadsrättsföreningen rätt, att efter 
upprepade försummelser, säga upp nyttjanderätten och återställa området till 
ursprungsskick. 

Om aktuella lägenheter säljes är det säljarens skyldighet att informera köparen om den 
rättsliga situationen vad avser dessa ordningsregler. 

 

 

Ordningsreglerna är antagna vid styrelsemöte 2018-01-09 

 

 


