
                                                                                                     

                                                                                              
 

                 Att bo i en bostadsrätt! 
      

Vi i styrelsen har märkt att många boenden inte förstår innebörden av att bo i en bostadsrätt så 

därför kommer här lite allmän information vad det innebär, dels kring störningar, 

andrahandsuthyrningar och vart man vänder sig vid olika fel. 

 

Vad är en bostadsrätt? Och vad innebär det att äga en sådan? 

Att ha köpt en bostadsrätt betyder inte att du äger den 

Du äger faktiskt bara rätten att bo i den 

Du är med i en ekonomisk föreningen och äger huset tillsammans med dina grannar 

Styrelsen fattar ett beslut om du får bli medlem. 

 

Blir du medlem så får du nyttjanderätten till din lägenhet som gäller tills vidare. 

Till detta medlemskap följer vissa skyldigheter som du kan läsa i föreningens stadgar. 

Du kan bli av med ditt medlemskap och sålunda din nyttjanderätt om bland annat detta 

uppdagas: 

• Otillåtlig uthyrning av din lägenhet 

• OM det förekommer omfattande störningar, antingen i form av faktorer som kan skada dina 

grannars hälsa och/eller deras bostadsmiljö 

• Vanvård av lägenheten, om lägenheten vanvårdas av dig eller den som hyr 

• Brottslig näringsverksamhet, om du eller den som hyr nyttjar lägenheten till 

brottsligverksamhet 

• Upprepade sena betalningar av månadsavgiften 

 

Vad innebär då att förlora sin nyttjanderätt? 

Vid ovan nämnda faktorer kommer boende att få en anmodan om rättelse via HSBs Juridiska 

avdelning, om denna anmodan ej följs kan man som boende förlora sin nyttjanderätt och 

avhysning/vräkning kan ske och försäljning av bostadsrätten via kronofogden 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Avsnitt 1:  VAD är en andrahandsupplåtelse? 

En andrahandsupplåtelse sker när någon annan än du självständigt använder din 
bostadsrättslägenhet. 
 
Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.  
 

 
Vilka skäl behövs för att få tillstånd? 
 
Du ska ha skäl för att upplåta lägenheten i andrahand, till exempel på grund av arbete eller studier 
på annan ort, arbetsgivarintyg och studieintyg ska bifogas med ansökan till styrelsen 
 
Den som vill upplåta lägenheten till en närstående under en tid för att bereda denne en bostad, eller 
en person som förvärvar en lägenhet för att bosätta sig där efter pensionen men behöver hyra ut 
den under en övergångsperiod har också skäl.  
 
Din hyresgästs betalningsförmåga prövas inte, eftersom du som bostadsrättshavare ansvarar för 
månadsavgifter med mera. 
 
Ska du hyra ut din bostadsrätt i andrahand måste du vara ute i god tid innan en eventuell 
andrahandsupplåtelse skall träda i kraft, minst en månad då handläggningstiden varierar samt att 
styrelsen kan ha frågor som måste besvaras innan beslut kan fattas. 
 
Blanketten skall vara korrekt ifylld och lämnas till styrelsen. 
 
Ej korrekt ifyllda blanketter kommer att avslås. 
 
 

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd? 
 
Om du upplåter lägenheten i andra hand utan tillstånd från bostadsrättsföreningen riskerar du att 
förverka nyttjanderätten till lägenheten. 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Avsnitt 2:  VAD är störningar? 

 

 

Grannar som väsnas kan vara ett stort problem när man bor i ett flerfamiljshus.  

Men det är skillnad på vardagliga ljud och systematiska störningar. 

• Underhåll och renovering (borrning, spika i väggar med mera) får inte utföras mellan kl. 

21.00 – 07.00 på vardagar och mellan kl. 20.00 - 09.00 på helgdagar. 

• Undvik vattentappning för bad alla dagar mellan kl. 22.00 - 07.00. Att duscha stör mindre. 

• Ljudvolym för musik och TV anpassas dygnet runt så att närboende inte störs. 

• Man får aldrig störa sina grannar oavsett tid på dygnet. Visa alltid hänsyn och respekt! 

Normala levnadsljud som lekande barn, dammsugning och tv-ljud är en naturlig del av livet och 
anses inte vara störningar. Sådana ljud får man därför acceptera. 

Störningar är till exempel ljud och lukter som kan vara skadliga för hälsan eller som försämrar 
boendemiljön till den grad att de inte ska behöva tålas.  

Hög musik, skrik och bråk som är ofta återkommande är störningar.  

Vad gäller för mig som bostadsrättshavare? 

Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att du inte utsätter omgivningen för störningar.  

Du ska göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick i och utanför huset. 

Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör.  

Föreningen har antagit ordningsregler som bostadsrättshavarna måste följa. 

Vad kan jag göra om jag blir störd? 

Börja, om det är möjligt, med att ta kontakt med den som du anser stör.  

Tala om att du blir störd och försök att hitta en gemensam lösning på problemet. 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Om det inte hjälper? 

Om störningarna fortsätter så ska du ta kontakt med föreningens styrelse.  

Det underlättar för styrelsen om du kan lämna in en redogörelse med beskrivning av störningen 
samt dag och tidpunkt när störningarna förekommit.  

Om störningarna inte skäligen bör tålas har föreningen en skyldighet att vidta åtgärder så att 
störningarna upphör.  

Styrelsen kan, om de tycker att det är lämpligt, i första hand försöka finna en lösning i samförstånd 
genom till exempel samtal med berörda personer.  

Om störningarna inte upphör ska föreningen skicka en anmodan om att vidta rättelse till den som 
stör med uppmaning att störningarna måste upphöra.  

Vid vissa särskilt allvarliga störningar såsom till exempel våld, hot om våld eller mordbrand gäller 
delvis andra regler. 

 

Kan jag klaga anonymt? 

För att föreningen ska kunna driva ett ärende om störningar vidare till domstol krävs att föreningen 
kan bevisa störningarna.  

Det vanligaste sättet att bevisa störningar är genom vittnesmål från dem som blir störda. Anonyma 
klagomål är därför inte till någon hjälp för föreningen. 

Styrelsen har sekretess och lämnar aldrig ut namn på den som skrivit störningsanmälan. 

Vad händer sen? 

Om störningarna inte upphör, trots eventuella åtgärder och anmaning om rättelse, kan föreningen 
säga upp den som stör till avflyttning.  

Om den som stör inte accepterar uppsägningen kan föreningen få uppsägningen prövad i 
tingsrätten.  

Om tingsrätten tycker att störningarna är så allvarliga att grannarna inte ska behöva tåla dem 
förlorar den som stör nyttjanderätten till sin bostadsrätt.  

 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Avsnitt 3: Utemiljön i vårt område. 

Alla boenden i föreningen har ett ansvar att se till att det är snyggt och prydligt i vår utemiljö, inte 
slänga skräp, matrester och cigarettfimpar på marken eller från balkongen 

Rastar man hunden så gå gärna utanför vårt område om det är möjligt, skulle olyckan ändå vara 
framme så plocka upp hundbajset, så slipper barn och boenden få det under skorna. 

Man får inte damma mattor och liknande från sin balkong, hänsyn till sina grannar som får allt på 
sin balkong/räcke, hänvisas till befintliga mattställningar  

Blomlådor på utsidan av balkongen är ej tillåtet 

Grillar man ute så ska man också plocka undan/städa efter sig 

Bilkörning är bara tillåten på nedsidan av husen och parkering på nedsidan för att lasta i och ur 

bilar är tillåten i högst 15 minuter. 

 

Tomgångskörning utanför porten, max 2min eftersom avgaser går in i närliggande lägenheter. 

 

Bilen ska framföras i den farten så man har möjlighet att hinna stanna för boenden/lekande 

barn/djur osv 

 

Handikapparkeringar får enbart nyttjas av dem med handikapptillstånd.  

För att nyttja en handikapparkering måste ett giltigt handikapptillstånd alltid ligga synligt i 

fordonet, även om du förhyr parkeringsplatsen. 

 

Garageplatser 

En påminnelse till alla som har garageplats att verkligen parkera i sin ruta, det är väldigt trångt i våra 
garage och parkerar man snett eller på vita linjerna så ställer man till det för sin granne som varken 
kommer in eller ut ur sin bil.  
 
Garaget ska inte användas för att meka med bilen som tex lacka/spraya, byta olja osv  
 

Parkeringar  
Föreningen har skapat fler parkeringsplatser utan motorvärmare som idag kostar 100:-/ månad, för 
boenden som står i kö för en första(1:a) eller andra(2:a) parkeringsplats. 
 
Husvagnsparkeringen har det blivit ytterligare 12st  
Infarten till Nackstavägen 28 har det blivit 8st  
Infarten till Nackstavägen 40 har det blivit 5st  
Infarten till Nackstavägen 50 har det blivit 20st  



                                                                                                     

                                                                                              
 

 
Om man inte är i behov av en Motorvärmarplats på grund av att man har en bil med dieselvärmare, 
kontakta kundtjänst så kan ni byta till en 100: - parkering och vi frigör på så sätt fler 
motorvärmarplatser till boenden som behöver det.  
 

 
Motorvärmare   
Det har kommit in många ärenden till HSB felanmälan angående motorvärmarna och det är helt fel, 
här gör varje boende en felanmälan direkt till Our Energy 060-743 93 00 
 
Innan felanmälan görs så prova att ta bort tidsinställningen och lägg in dom på nytt på grund av ny 
styrning/uppdatering som gjordes på vårkanten 2020 
 
Äger man bilar som är avställda/körförbud osv sedan många år tillbaka, kör bort /sälj dom och säg 
upp garageplatsen/motorvärmarplatsen så att vi kan erbjuda andra boenden just din plats.  
 

Sedan är det också viktigt ur ett miljöperspektiv om dessa bilar står och läcker olja och det är inget 
som vi vill ha i vårt område eller i våra garage på grund av brandrisk och miljöperspektivet. 
 
 
Rågen kommer att börja med HSB Köhantering-smart lösning för bilplatser i 
bostadsrättsföreningen 
Allt hanteras digitalt i Mitt HSB.   
 
Med HSB-köhantering blir det enklare att få information om kön i vår förening, både för boende 
och styrelse. 
 

Många fördelar 

• Risken för hyresbortfall minimeras för bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren. 

• Snabbare och enklare hantering för den som står i kö – lediga platser aviseras via e-post 

• Boende kan själv följa lediga bilplatser och aktuell kösituation 

• Sökande kan följa lediga objekt och aktuell kösituation 

• Sökande kan följa sina erbjudanden och se sina avtal direkt i Mitt HSB, där de också kan läsa 

specifika kö regler och information om bilplatserna. 

• Hyresavtalen signeras digitalt 

• En lösning som är öppen dygnet runt 

Information kring den digitala kö hantering systemet, hur det fungerar kommer att skickas ut 
med eget informationsblad när vi har allt på plats 
 
 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Mata fåglarna på rätt sätt 

Du som vill mata fåglarna bör använda ett fågelbord eller liknande, undvik att lägga fågelmat på 
marken eftersom det drar till sig råttor, möss och även större fåglar såsom duvor och måsar som 
kan orsaka problem med skrän och nedsmutsning i omgivningen. 

 

Erbjud endast fågelfrö utan skal, talgboll eller liknande på utsedd plats i träddungen vid infarten till 
Nackstavägen 28 och i området nedanför 50–52 

 

Matrester får absolut inte användas till att mata fåglarna med eftersom det drar till sig råttor och 
andra skadedjur 

 

Mata fåglar från balkongen är INTE tillåtet i Brf  Rågen eftersom det drar till sig råttor samt orsakar 
problem med fågelbajs på fasad, fönster och balkonger 

                            
Brunråttan kan bli 25 cm lång (svans ej inräknad) och lever nära människor. De gräver långa gångar 
som används till bon och matförråd, gärna i fuktiga miljöer som avlopp och källare. De kan klättra 
flera våningar i ett lodrätt avloppsrör och enkelt hoppa en meter. 

 

 

Sopsortering                                                                                                            
Lämna avfall i källargångarna är inte tillåter och det ser heller inte snyggt ut. 

 

Om det skulle vara fullt i något av sopkärlen närmast ert hus så får man inte ställa sopor på marken 

eller som bilden visar, då får du ta med ditt avfall till något annat sopkärl i området. 

                                          
Vi har alla ett gemensamt ansvar!! 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Stora kartonger måste rivas sönder/trampas ihop innan man stoppar det i återvinningen 

I komposterbart avfall ska endast bruna papperspåsar användas, finns att hämta på ICA eller i 

miljöhuset under öppettiderna, plastpåsar få ej användas 

 

I föreningen finns två miljöhus där du kan slänga grovsopor och sortera lampor, batterier och el-

avfall.  

 

Miljöhusen är enbart till för grovsopor och inte för byggavfall, vanliga hushållssopor eller wellpapp, 

tidningar, glas eller metall som hör hemma i återvinningskärlen.  

 

Öppettiderna i miljöhuset är: Måndag och Onsdag 12-14 samt 17-19, Lördag 12-14 

 

Miljöhuset är endast för oss boenden och inte släkt och vänner som bor utanför vårt område, det är 

vi alla i föreningen som betalar för tömningen.  

 

Resterande tid får man inte ställa grovsopor utanför miljöhuset, då får man själv ombesörja att åka 

iväg med dom eller vänta tills miljöhuset öppnar, 

 

Alla vill ha snyggt och prydligt i vårt område och då måste vi hjälpas åt! 

Om det inte sköts så innebär det ökad kostnad för oss alla i föreningen med höjda avgifter. 

                                         
 

Avsnitt 4: Innemiljö i vårt område 

Enligt brandskyddsregler så är det förbjudet att förvara föremål i trapphusen och i källargångarna, 
eftersom det utgör en ökad risk för spridning vid en brand och för att det kan riskera att blockera 
vid utrymning eller när räddningspersonal behöver komma fram 

                   



                                                                                                     

                                                                                              
 

Vi ansvarar tillsammans för vårt område och skräpar därför inte ned i trapphusen, källargångarna, 

tvättstugorna, cykel- eller barnvagnsutrymmen eller utomhus. 

 

Rökning är förbjudet i trapphusen, hissar och övriga gemensamma utrymmen. 

 

Boka tvättid: 

Gör du genom att placera din nummerkolv vid önskad tvättid på bokningstavlan utanför dörren till 
tvättstugan.  

Papperslappar ska inte användas för att boka tvättid 

Passa tiden och lämna tvättstugan så att nästa person kan komma in i tid. 

Det är inte tillåtet att gå in i tvättstugan under någon annans bokade tid. 

Allmän städning/rengöring av maskiner och tvättstuga ska göras efter avslutat tvätt pass. 

Rengör tvättmedelsfack och ovanpå maskinerna.  

Torka av golv och bänkar.  

 

                            

                                                                          

Avsnitt 5: Vilket ansvar har jag som bostadsrättsinnehavare 

Rågens stadgar § 31 Bostadsrättsinnehavarens ansvar 

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick 

Det innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för så väl underhåll som reparera lägenheten och 
att bekosta åtgärderna 

Bostadsrättshavaren ska teckna en hemförsäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhåll-och 
reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. 

Bostadsrättsföreningen har bostadsrättstillägg till förmån för bostadsrättshavaren. 
Bostadsrättshavaren svarar i förekommande fall för kostnaden för självrisk och för åldersavdrag när 
bostadsrättstillägget nyttjas. 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättföreningen lämnat beträffande 
installation avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för 
informationsöverföring 

Till lägenheten hör bland annat: 

1. Ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för 
att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren ansvarar också för 
fuktisolerande skikt i badrum och våtrum 

2. Icke bärande väggar 
3. Inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: 

sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin 

Bostadsrättshavaren svarar också för vattenledning till denna inredning 

4. Lägenhetens innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister 
5. Insidan av ytterdörren samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och 

nycklar 
6. Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskasset,  
7. Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning; 

bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av 
fönster/fönsterdörr 

8. Målning av radiatorer och värmeledningar 
9. Ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de 

är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten 
10. Avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning 
11. Klämringen runt golvbrunnen, resning av golvbrunn och vattenlå 
12. Köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte är en del 

av husets ventilationssystem, installation av anordnings som påverkar husets ventilation 
kräver styrelsens tillstånd 

13. Brytare, eluttag och fasta armaturer 
14. Brandvarnare 
15. El buren golvvärme och handdukstork som bostadsrättshavaren försett lägenheten med 

För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insidan av balkongfront/altanfront 
samt golv. 
 
Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. 
 
Montering av tvätt/diskmaskin i lägenheten faller under bostadsrättshavaren inte föreningen. 
 
Bostadsrätthavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i sådan 
lägenhetsutrustning/ledningar som bostadsrättsföreningen svarar för enligt stadgebestämmelse eller 
enligt lag. 



                                                                                                     

                                                                                              
 

För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 37 i stadgarna 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;  
1. ingrepp i en bärande konstruktion, 
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.  

 
 

Styrelsen får bara vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om åtgärden är 

till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen. 

De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. 

 

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar 

 
Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom, med 

undantag för bostadsrättshavarens ansvar enligt § 31, är väl underhållet och hålls i gott skick. 
 
Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande: 

1. ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har 
försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade 
stamledningar),  

2. ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring som 
bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, 
lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg, 

3. radiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten 
med, 

4. rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela 
ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som 
utgör del av husets ventilation, samt 

5. ytterdörr samt i förekommande fall för brevlåda, postbox, 
6. säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten, 
7. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning 

 
Mer finns att läsa i Brf Rågens stadgar på:   
 
https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/oversikt/brf-dokument/ 
 
 
 
 

https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/oversikt/brf-dokument/


                                                                                                     

                                                                                              
 

Avsnitt 6 Vart vänder man sig vid olika fel 

Postfacken: En felanmälan görs på mitthsb.se eller via telefon till kundtjänst på HSB 010-303 23 
00, kundtjänst tar emot din felanmälan och skickar den vidare till berörd part. 

Motorvärmare/Our energy : 060-743 93 00 

TV/COM Hem: 90 222 

Telenor (före detta bredbandsbolaget) 020–222 222 

Midroc hiss: 070-470 75 00 (efter kontorstid: 0200–333 330 

Nomor(skadedjurskontroll) 0771–122 300 

HSB Södra Norrland felanmälan: 010- 303 23 00  

Ringer man felanmälan efter kontorstid så kopplas man till SOS Alarm, då SOS hanterar HSB:s 
joursamtal. 

Nyttja endast jouren vid akuta ärenden för att spara på kostnaden 

Operatör på SOS kommer att ta emot ditt samtal och föra ärendet vidare till rätt instans 

När man gjort en felanmälan så får man räkna med att det kan dröja en tid innan man får det 
åtgärdat om det inte är superakut tex vattenläcka, kundtjänst skapar ett ärende och 
kontaktar/skickar det vidare till rätt entreprenör och sedan ska dom planera in jobbet. 

Inget som styrelsen kan påverka/påskynda 

 

      

  

Mvh 

        Styrelsen Brf Rågen 


