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ORDNINGSREGLER 

 
för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 

 
              
 
Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: 
 

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. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo 
i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem (bostadsrättshavare) 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 medlem i föreningen. Även familjemedlemmar 
omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. 
Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. 
Föreningen har egna hyresgäster och reglerna gäller 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. Namn på styrelsen finner du på anslagstavla i portentrén. 
 
 

Om allmän aktsamhet 
 Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll 

och reparationer betalas av alla gemensamt. 
 För att felanmäla något i huset. Skriv en felanmälan och lägg i föreningens brevlåda i 

portentrén eller kontakta någon i styrelsen eller ett mail till styrelsen@tavastgatan31.se 
 Om akut skada inträffar i huset, se anslag på info.tavla i entrén. 
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Om säkerhet 
 Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
 Lämna inte andra dörrar i huset olåsta, t.ex. till vind, gård, tvättstuga, cykelrum. 
 Var rädd om portkoden. Lämna inte ut den till obehöriga, var eftertänksam innan du gör 

det i så fall. 
 Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. 
 Var försiktig med eld. 
 Din lägenhet skall vara utrustad med fungerande brandvarnare. 
 Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid. 
 

Om gemensamma kostnader 
Var sparsam med förbrukning av varmvatten och lämna inte vatten rinnande i 
onödan. Byt packning i kranar och flottör i wc-stol i din lägenhet när vatten står och 
droppar. 
Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och 
el i gemensamma utrymmen betalas av alla boende gemensamt. 
 

Mattpiskning 
För piskning och vädring av mattor, m.m. finns en piskställning på gården. Trapphusets 
balkonger får ej användas, med hänsyn till grannars närbelägna fönster. 
 

Tvättstuga 
För tvättstugan finns särskilda upprättade ordningsregler, du finner dem där, som anger 
tvätt-tider för bokning m.m. dels om skötsel av tvättstugan och dess maskiner. 
 

Cyklar, barnvagnar, rullatorer 
Cyklar kan förvaras i cykelrummet i källaren, med max 1 st per boende person.             
Cyklar, barnvagnar, pulkor, rullatorer, möbler, skor, dörrmattor etc. får inte placeras i 
trapphuset. Trapphuset är en utrymningsväg vid brand. Det blir även svårt för dem som 
städar att göra ett bra jobb, och det kan också vara störande för dina grannar. 
 

Gården 
På gården finns några sittgrupper. Om du vill grilla, placera grillen så långt det går från 
husvägg/fasad så att röken inte går in genom öppna fönster i huset.  
Det finns en trädgårdsgrupp som tar hand om växter och möbler. Tillsammans 
försöker vi hålla gården trivsam, så lämna inget skräp efter dig. 
 

Balkong 
För de som har balkong hörande till sin lägenhet finns särskilda upprättade ordningsregler. 
De återfinns på föreningens hemsida. 
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Sopor och källsortering 
Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl 
förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. 
Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i 
soppåsen så att de som tar hand om våra sopor kan komma till skada. Tidningar, trycksaker, 
glas, batterier, förpackningar av kartong, metall, plast lämnas till källsorteringen på t.ex. 
Torkel Knutssonsgatan alt. Timmermansgatan 30. 
Det finns inget grovsoprum i fastigheten. Man får lämna grovavfall, el-avfall och 
farligt avfall på någon av Stockholms Återvinningscentraler som finns i Bromma, Lövsta, 
Vantör eller Östberga. 
Farligt avfall av mindre storlek av t.ex. småelektronik, färgrester, etc kan lämnas vid 
återvinningens miljöhus på Timmermansgatan. 
Farligt avfall av större storlek med mm kan lämnas till den Mobila miljöstationen.  
Se turlista på Stockholms kommuns hemsida, vart och vad samt när du kan lämna. 
Glödlampor o lågenergilampor kan lämnas i El-/Lampaffärer. 
 

Vinden 
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. De allmänna utrymmena utanför förråden ska hållas 
fria från saker och får inte belamras. 
Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i vindsförråden. 
 

Parabolantenn 
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn. 
 

Husdjur 
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte 
heller rastas på gården. 
 

Störningar 
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är 
skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig 
efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. 
Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen. 
Reglerna för störning gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar 
från 22.00-07.00, helger 22.00-10.00. Man bör därför undvika att köra tvätt- och 
diskmaskiner under denna tid samt dämpa musik och annat ljud. 
Ska du ha fest så informera gärna grannarna i god tid innan. Om du själv blir störd 
av någon granne, knacka på och säg till. Om det inte hjälper, informera styrelsen. 
Vid återkommande störningar, klaga skriftligen till styrelsen. Ange namn, tidpunkt och 
datum. Om situationen är akut, ring polisen. 
 

Skadedjur 
Anmäl genast till styrelsen förekomst av skadedjur. Se även anslag på tavlan i entrén hur du 
ska gå till väga. 
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Rökning 
Rökning i alla allmänna utrymmen såsom trapphus, vind, källare är inte tillåtet. Vid rökning 
på gården tar var och en hand om sina fimpar. Rökning på vädringsbalkongerna bör 
undvikas då närbelägna grannar kan störas av röken som kommer in till dem genom 
tilluftsventilerna i fönstren. 
 

Ventilation 
Det är förbjudet att ansluta en fläkt till den ventilation som finns i fastigheten. En 
kolfilterfläkt för återcirkulation får monteras i köket, men den får inte anslutas till 
ventilationen. Till- och frånluftsventiler får ej täppas igen eller byggas för, då detta 
försämrar luftflödet i lägenheten/fastigheten. 
 

Andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand regleras i lagen (bostadsrättslagen) och kräver styrelsens tillstånd. 
Blankett för ansökan finns att få av styrelsen. Du finner denna samt dokument ”Information 
om Andrahandsuthyrning av bostadsrätt” på föreningens hemsida www.tavastgatan31.se. 
 

Lägenhetsunderhåll 
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Gränsdragning framgår av 
föreningens stadgar. Se mer specificerat i dokument ” Fördelning av ansvar för underhåll av 
lägenheten mellan förening och medlem dels regler för renovering/ombyggnad ” som 
föreningen tagit fram. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, 
inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något 
går sönder måste du se till att det repareras. 
Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador 
kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. 
 

Försäkring 
Om du bor i bostadsrätt så måste du ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
Föreningens fastighetsförsäkring täcker bara skador som rör fastigheten och allmänna 
utrymmen. 
 

Förändringar i lägenheten 
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nytt ytskikt/beläggning på 
golv, sätta upp nya skåp, tapetsera och måla och byta ut vitvaror i köket. 
 
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd 
T.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, utföra ny vägg- och 
golvbeklädnad i våtrum, etc. Se mer specificerat i dokument ” Fördelning av ansvar för 
underhåll av lägenheten mellan förening och medlem dels regler för 
renovering/ombyggnad ” som föreningen har tagit fram. Reglerna finn på föreningens 
hemsida www.tavastgatan31.se  
 
 
 

http://www.tavastgatan31.se/
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Kontakta alltid styrelsen i god tid innan du sätter igång! 
Eventuell avstängning av el-, vatten skall anslås i god tid i portentréer och utföras av 
behörig entreprenör samt tid överenskommas med styrelsen dessförinnan. Tänk också på 
att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa 
bör i första hand utföras dagtid under vardagar. 
 

Om du tänker flytta 
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar 
din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga 
rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en 
ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till 
styrelsen. Efter beviljat medlemskap skall eventuella pantbrev snarast inges till 
föreningen. Se även föreningens hemsida www.tavastgatan31.se, där du återfinner 
dokument att använda i samband med försäljning/överlåtelse av bostaden. 
Vid in- eller utflyttning samt vid renovering av din lägenhet, se till att skydda 
trapphusets- och hissens väggar samt golv för skador. 
 

Utöver dessa ordningsregler,  
gäller föreningens stadgar. 
 
 
 
Dessa reviderade ordningsregler har antagits och beslutats av styrelsen den 13 maj 2019. 


