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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
De Fem Elementen 

 

Trivselregler  - översikt 
I en bostadsrä-sförening är det de boende som gemensamt ansvarar för boendemiljön. Det finns 

inte ”någon annan” som ansvarar för boendemiljön. För a- bygga en grund för en bra boendemiljö 
så har styrelsen skapat e- antal trivselregler nedan. Dessa är All för a- skapa en bas i hur vi 

boende upprä-håller en trevlig boendemiljö. Önskemål om a- ändra trivselreglerna görs genom 
a- maila styrelsen, ta upp punkter för diskussion på de möten som hålls, eller genom a- rösta för 

en styrelse som driver en annan linje gällande boende miljöfrågor/trivselregler. 

I de fall trivselreglerna inte följs så kan det resultera i ökade kostnader för t.ex städning, hämtning 
av sopor/avfall etc. Dessa kostnader kommer därmed hamna på månadsavgiGen. 

Styrelsen kommer kontakta de medlemmar som inte följer trivselreglerna. 

Trivselregler  - motiveringar 
Trivselreglerna är samlade regler och riktlinjer som är All för a- skapa en trevlig boendemiljö för 

samtliga medlemmar och boende i bostadsrä-sföreningen. Trivselreglerna är även All för a- hålla 
bostadsrä-sföreningens kostnader nere. 
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Trivselregler  - punkter 
DEL 1. DEFINITIONER 

1.01. 
Allmän: Något som 1llhör alla, en gemenskap, förening, samhälle eller liknande. 

1.02. 
Allmänna utrymmen: Till de allmänna utrymmena räknas alla ytor som inte ingår i er lägenhet . De@a gäller 
även området i trapphuset som är precis utanför dörren. Det innefa@ar även garage och andra specifika 
utrymmen/platser såsom cykelrum, miljörum, grillplats samt den mark som finns runtomkring de fem 
fas1gheterna.   

1.03. 
Personlig egendom: Föremål som ägs av en person eller kommer från ägandeskap. Egendom som inte 1llhör 
bostadsrä@sföreningen. T.ex barnvagn, rullstol, möbler, avfall/sopor. 

1.03.01. 
Material från sopor räknas som personlig egendom 1lls dess a@ dessa placerats/kastats i 
angivet kärl/förvaring 

1.04. Avfall/Sopor 

1.04.01. 
Hushållssopor: Sådana sopor som dagligen produceras. Sådana sopor som placeras i påsar av 
mindre storlek och som sedan kastas för brännas.  

1.04.02. 
Matavfall: Sådant avfall (matrester) som kan sorteras i de bruna papperspåsarna och kan kastas 
för återvinning i de bruna sopsug. 

1.04.03. 
Källsorterbart avfall: Sådant avfall (kartong, plast, glas mm) som enligt informa1on/anvisning 
på kärl/sopsugsrör i soprum på Forskargränd 6 får kastas där för a@ sen gå 1ll återvinning. Det 
kan vara all1från mjölkförpackningar 1ll plasNörpackningar för mat, samt tex glasflaskor och 
1dningar. 

1.04.04. 
Skräp: Sådant avfall som oaktsamt kastas/tappas i allmänna utrymmen. Exempel: bananskal, 
brödbitar, muggar, kartongbitar, avföring från husdjur. I de@a ingår även t.ex spillda vätskor, 
smuts osv. 

1.04.05. 
Övrigt avfall: Sådant avfall som enligt informa1on/anvisning på kärl i soprum på Forskargränd 6 
INTE får kastas där. 
Exempel på de@a är: TV-apparater, elektronikavfall, målarfärg, barnstolar, verktyg, möbler, 
giTigt avfall osv. 
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1.05.  
Husdjur. Med husdjur menas alla former av djur / organismer som stadigvarande bor 1llsammans med en ägare 
i en lägenhet. Motsatsen 1ll de@a är ”djur”, som således är djur som inte ägs av en person. 

DEL 2. AVFALL/SOPOR 

2.01.     
 Alla former av avfall/sopor förutom ”övrigt avfall” kastas i anvisade sopsugsrör/kärl på gatan eller i 
miljörummet på Forskargränd 6.  Se kapitlet ”defini1oner” för mer info. 

2.02.     
 Övrigt avfall lämnas på återvinningscentral (ÅVC) och inte i soprummet på Forskargränd 6. Återvinningscentral 
finns t.ex i Bromma och Upplands Väsby. Se kapitlet ”defini1oner” för mer info. 

2.03.     
Inga former av avfall/sopor får ställas/lämnas/kastas/placeras i allmänna utrymmen vare sig 1llfälligt -  eller 
permanent. Se kapitlet ”defini1oner” för mer info. 

2.04.   
Föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för sina barns/minderårigas beteende gällande avfalls- och sophantering. Se 
defini1oner DEL 1. 

DEL 3. PERSONLIG EGENDOM  

3.01.     
Barnvagnar / cyklar / vagnar / rullstolar förvaras i avse@ förråd / ställ. 

3.02.     
Kläder / skor / leksaker förvaras inne i lägenheten 

3.03.     
Avfall från hushållet förvaras inne i lägenheten 1ll dess a@ det slängs / kastas enligt DEL 2. Avfall som pga icke-
fungerande sopsug eller fulla kärl i soprum inte kan kastas i dessa – tas 1llbaka 1ll lägenheten. 

DEL 4. STÖRANDE LJUD  

4.01.     
Tider under dygnet då extra hänsyn ska visas gentemot grannar gällande störande ljud: Söndag-torsdag kl 
22.00-07.00 samt fredag-lördag kl 23.00-07.00  
Med extra hänsyn menas a@ ak1viteter som orsakar kraTigt störande ljud INTE får uNöras under dessa 1der. 
Exempel kan vara hoppande/stampande på golvet, använda träskor inomhus, hög musik, borrande, renovering 
av lägenhet etc etc 

4.02 
Tider under dygnet då kra\igt störande ljud ska vara begränsade: alla dagar kl 20.00-22.00 samt lördag & 
söndag kl 07.00-09.00 
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Med de@a menas t.ex a@ har man nån form a@ byggprojekt med mycket borrande och hamrande – då är det 
inte lämpligt a@ uNöra under dessa 1der utan bör uNöras annan passande 1d.  

4.03.   
Föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för sina barns/minderårigas beteende gällande skapande av störande ljud 
enligt ovan. 

DEL 5. AKTIVITETER UTEPLATS/BALKONG/ALLMÄNA UTYMMEN UTOMHUS & INOMHUS 

5.01. Grillning 

5.01.01. 
Grillning med egenägd grill. På grund av brandfaran med öppen eld får endast elgrillar 
användas på balkongerna. På terrasslägenheter och marknivå är även gasolgrillar 1llåtna. 
Kolgrillar får endast användas på marknivå.  

5.01.02. 
Grillning med allmän grill. Boende som använder grillen 1llser a@ grillen används på korrekt 
sä@, rengörs eTer användande samt a@ producerat skräp kopplat 1ll grillningen ej lämnas på 
platsen. 

5.02. Planteringslådor 

Lådorna 1lldelas personer/bostadsrä@sinnehavare enligt särskilt system. De@a innebär a@ det är inte valfri@ a@ 
bara ”ta” en planteringslåda och odla som man vill.  

5.03. Rökning 
5.03.01 
Rökning på balkong: Vid rökning på balkong – försök a@ i möjligaste mån ta hänsyn mot 
grannar i närheten: 

• Försök a@ 1llse så röken inte blåser in i närliggande fönster / ven1ler som 1llhör 
grannar. 

• Fimpar kastas inte ut från balkongen / uteplatsen eller på marken 

5.03.02 
Rökning i allmänna utrymmen: Rökning i allmänna utrymmen inomhus är förbjudet. Dvs 
trapphus, cykelrum, gym och garage. 

5.04. Husdjur / djur 
5.04.01 
Husdjur i allmänna utrymmen:  

• Husdjur ska hållas kopplade i allmänna utrymmen. 
• Husdjur ska får inte rastas eller uNöra sina behov (kissa och bajsa) i allmänna 

utrymmen. 
• Exo1ska djur som ormar, spindlar och rep1ler får inte under några omständigheter 

vistas i allmänna utrymmen annat om de ska transporteras från fas1gheten. 

5.04.02 
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Matning av djur som ej är husdjur: Djur ska inte matas från vare sig den egna lägenheten / 
balkongen eller från / i allmänna utrymmen. 

DEL 6. BRAND & FYSISK SÄKERHET 

6.01 
Brandfarliga ämnen / vätskor / explosiva material är förbjudet a@ förvaras i källarförråden och allmänna 
utrymmen. 

6.02 
Brandsläckare / utrymningsvägar (trapphus, entrédörrar) får ej blockeras med personlig egendom. 

6.03 
Koder. Tillse a@ inte sprida allmänna koder 1ll obehöriga. 

6.04 
Obehöriga personer. Släpp inte in okända personer i fas1gheterna. Personer på besök ska kontakta sin 
mo@agare för insläpp. 

6.05 
Stängning dörrar/portar. Tillse all1d a@ dörrar och portar stängs ordentligt eTer passage. 
Vid användande av automa1sk öppnare av dörr/port – 1llse i möjligaste mån all1d a@ obehöriga inte ”passar 
på” a@ åka in/gå in. 

DEL 7. AVLOPP 

7.01 
Exempel på föremål som inte ska spolas ut i avlopp / toaleb: 

• Tidningar 
• Bindor 
• Blöjor 
• Fimpar 
• Snus 
• Fe@ 
• Olja 
• Jord 
• ka@sand  

DEL 8. GARAGE 

Personliga parkeringsplatser. Parkeringsplatserna i garaget är hyrda och personliga/per lägenhet. Varje brukare 
har få@ e@ specifikt plats-nr.  Endast denna plats är då den som får brukas. 
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8.02 
Utlån av parkeringsplats. Endast ens egen p-plats får lånas ut 1ll gäster osv. Ev. övriga tomma p-platser får inte 
”lånas ut” bara för a@ de är tomma för stunden. Uthyrning av parkeringsplats 1ll utomstående är ej 1llåten. 

8.03 
Antal fordon per p-plats. Endast 1st fordon per p-plats är 1llåtet. 

8.04 
Fordonsvård. I garaget får inte fordonstvä@ uNöras. Vid uNörande av övrig fordonsvård (motorunderhåll, byta 
däck osv) så görs de@a på den egna parkeringsplatsen och inte ute i körbanan inne i garaget. 

DEL 9. RENOVERING / INSTALLATIONER FASTIGHET 

9.01 
Ybre fasad:  

• Det krävs 1llstånd från styrelsen för a@ a@ borra hål i fasaden för a@ sä@a upp blomkrukor, lampor 
eller liknande på uteplatser och balkonger.  

• Uppsä@ning av egna antenner (gäller även parabol) för TV, radio eller dylikt utanför lägenheten, kräver 
1llstånd från styrelsen.  

• Inglasning av balkong kräver bygglov.  

9.02 
Renovering av lägenhet:  
Vid större renovering i lägenheten ska styrelsen kontaktas, särskilt om det innefa@ar det elektriska, värme-
sanitet-va@en eller bärande väggar. Vissa ingrepp kräver bygglov. 

DEL 10. KOMMUNIKATION 

10.01 
Kommunikadon mellan grannar vid störning (enstaka eller regelbunden): 

1. Ta kontakt med  varandra och försök lösa problemet sinsemellan. Håll all1d god ton. 
2. ETer en period – stäm av sinsemellan om situa1on förbä@rats.  
3. Om problemen fortsä@er – skriv ner 1der/datum och typ av störning.  
4. Maila styrelsen all info från punkt nr 3 samt en sammanställning om bakgrunden samt hur dialogen 

fungerat sinsemellan parterna historiskt. 

DEL 11. UTHYRNING 

Andrahandsuthyrning kan 1llåtas om man har e@ skäl som pekar på e@ behov a@ 1llfälligt hyra ut bostadsrä@en 
som exempelvis 1llfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsresa eller prövande av samboskap mm 
mm. Det är inte e@ gil1gt skäl a@ hyra ut bostadsrä@en i vinstsyTe. 

11.01 
Andrahandsuthyrning 
För a@ upplåta sin lägenhet 1ll någon annan än bostadsrä@sinnehavaren eller dennes familj, så kallad 
andrahandsuthyrning skall styrelsens 1llstånd inhämtas.  
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11.02 Tid för andrahandsuthyrning 
Bostadsrä@en får, eTer 1llstånd från styrelsen, hyras ut i maximalt två år. Styrelsen lämnar 1llstånd för en 
sexmånadersperiod i taget.  

11.03 Avgi\ för dllstånd 
För ansökan om andrahandsuthyrning som beviljas tas en administra1v avgiT ut om 500:- SEK.  

11.04 Dokumentadon av andrahandsuthyrning 
Vid beviljad andrahandsuthyrning skall styrelsen förses med en kopia på andrahandskontraktet där bland annat 
uthyrnings1d, avsägelse av besi@ningsrä@en för andrahandshyrestagaren och månadshyra framgår. 

Om Du vill nå kontakt med styrelsen kan du göra det på mailadressen:  

brfdefemelementen@gmail.com

mailto:brfdefemelementen@gmail.com

