
 

 
 

  

ORDNINGSREGLER - HÄNSYN 

Allmänt 
Att bo i flerfamiljshus ställer krav på visad hänsyn. Det innebär att inte spela musik så högt att det stör 

grannarna eller renovera på olämpliga tider. Det är viktigt att informera och föra en dialog med sina 

grannar inför en fest eller omfattande renoveringar. Det ökar trivseln, grannsämjan och stämningen om 

någon med särskilda behov ges möjlighet att lämna önskemål. T.ex. grannar som är sjuka, arbetat natt, 

har sovande småbarn eller som behöver studiero. Prata med din granne, inte om hen. 

Under den största delen av dygnet är det förstås ok att spela musik, att renovera sin lägenhet och för 

barn att leka runt. Detta innebär att vi som valt denna boendeform också behöver acceptera att ljud 

kommer att höras från andra lägenheter. 

Tider för speciell hänsyn om tystnad 
Kväll och natt mot vardag:  22.00 – 07.00 

Kväll och natt mot helgdag:  23.00 – 09.00 

Högljudda renoveringsarbeten bör i möjligaste mån genomföras mellan 08:00 - 18.00.  

Rapportera störningar 
Det bästa sättet att agera vid störning är att på en gång knacka på hos den som stör. 

Det går också bra att informera styrelsen. Anteckna vad som hänt med datum och tider (använd gärna 

störningslistan i lägenhetspärmen). Lämna sedan din anteckning i föreningens postbox eller till den 

person i styrelsen som ansvarar för frågor om grannsämja.  

Styrelsen behandlar inkommen information med försiktighet och kommer inte utan anmälarens 

uttryckliga samtycke sprida vem som rapporterat en störning.  

  



 

 
 

  

ORDNINGSREGLER – ALLMÄNNA UTRYMMEN 

Trapphus, källargångar och förråd 
För att säkerställa goda utrymningsvägar och minska brandrisken ska källargångar och trapphus vara 

helt fria från lösa eller brännbara föremål. Detta gäller alla föremål, inklusive barnvagnar, cyklar, 

sparkcyklar, soppåsar, dörrmattor och skor.  

I källarförråd och allmänna utrymmen är det inte tillåtet att förvara bildäck, bensindrivna fordon, 

brandfarlig vätska eller gas. 

Föremål som inte förvaras enligt stadgar och ordningsregler kan komma att flyttas. 

Rökning 
Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen, tex källargångar, trapphus och tvättstugor. 

Husdjur 
Inom föreningens område ska husdjur vara kopplade. Tänk på att många kan vara rädda för hundar. 

Inom föreningens område ska husdjur inte rastas, varken kissa eller bajsa. Barnlek och trädgårdskötsel 

ska inte behöva ske bland avföring. 

Fågelmatning 
För att undvika problem med skadedjur är fågelmatning inte tillåtet från balkonger och fönster. Inte 

heller på fågelbord, direkt på marken eller upphängt i direkt närhet av husen. Med direkt närhet menas 

cirka 20 meter från husen. 

Piska mattor 
Mattor och annat ska inte dammas, skakas eller piskas på balkongerna. För detta hänvisas till gårdens 

piskställningar. 

Motorfordonstrafik på gården 
Motorfordonstrafik på föreningens mark ska ske med försiktighet. Gården är främst till för lek och 

fotgängare och därför ska särskild försiktighet iakttagas.  

Räddningsvägar ska hållas fria för räddningstjänstens fordon. Därför ska parkering ske på markerade 

P-platser och i övrigt råder parkeringsförbud.  

  



 

 
 

  

ORDNINGSREGLER – DIN LÄGENHET 

Renovering och underhåll 
Föreningens stadgar ska kontrolleras och följas när åtgärder vidtas i lägenheten. I stadgarna står 

exempelvis att alla åtgärder ska utföras fackmannamässigt. 

Det behövs tillstånd från styrelsen för nedanstående åtgärder: 

- Väsentlig förändring av lägenheten, exempelvis åtgärder i kök, badrum och rivning av vägg. 

- Ingrepp i en bärande konstruktion. 

- Åtgärder på avlopp, värme, vatten, ventilation och övrigt som föreningen har ansvar för.  

- Balkonginglasning och andra åtgärder som har utseendemässig inverkan på fasaden.  

- Byte av lägenhetsdörr 

En skriftlig ansökan lämnas till styrelsen som alltid godkänner åtgärderna under förutsättningar att de 

inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. I styrelsens tillstånd lämnas skriftlig 

information kring vilka särskilda anvisningar som gäller i det aktuella fallet. T.ex. krav på fabrikat, 

säkerhetsklassning och tekniska specifikationer. 

Ventilation 
Det är inte tillåtet att ta bort eller ändra de ventilationsdon som finns i lägenheten. 

Bostadsrättshavaren svarar för att tilluftsventilerna ovanför fönstren och frånluftsventilerna i kök, 

badrum, WC och sovrum hålls rena. Detta för att ventilationen ska fungera på ett tillfredställande sätt. 

För att ansluta en köksfläkt direkt till frånluftskanalen behövs styrelsens godkännande.  

Brandsäkerhet i din lägenhet 
Alla lägenheter har tilldelats två brandvarnare. Bostadsrättshavaren ansvarar för att dessa är monterade 

och underhålls enligt tillverkarens rekommendationer.   

I lägenheten, inklusive balkong, får inte mer än 10 liter brandfarlig vätska samt sprayflaskor eller 

gasolflaskor större än 5 liters storlek förvaras. 

Balkonger och paraboler 
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna. 

Det är inte tillåtet att på balkongerna förvara bildäck eller större mängd brandfarligt material. 

Blomlådor och annat som hängs på balkongräcket ska fästas så att det inte föreligger risk för 

personskada.   

Det är inte tillåtet att montera paraboler på husets fasad eller på balkongräcket. 

Vattensäkerhet 
Läckageskydd ska vara monterat under kökets diskbänk, under kyl och frys samt under eventuell 

diskmaskin. 

Läckage och stopp i avlopp ska omedelbart rapporteras till styrelsen och HSBs felanmälan. 

En tidig insats kan begränsa skador och kostnader.  

Fönsterbleck och balkongräcken 
Bostadsrättshavaren ansvarar för att snö eller is inte rasar ner från lägenhetens fönsterbleck och 

balkongräcken och skadar någon eller något. 

   



 

 
 

  

ORDNINGSREGLER - TVÄTTSTUGORNA 

Allmänt 
Tvättning sker endast under bokat tvättpass mellan kl 07.00 – 22.00. Under övriga tider är strömmen 

till samtliga maskiner avslagen. 

Att färga eller bleka tvätt är inte tillåtet. 

Kontrollera och töm alla fickor eftersom lösa föremål kan skada maskinerna och tvätten. 

BH med bygel ska tvättas i tvättpåse.  

Grovtvätt, som mattor och liknande, ska enbart tvättas i grovtvättstugan i C-huset.  

Föreningen ansvarar inte för tvätt som förstörts av maskinerna. 

Tvättmedelstillverkarens rekommenderade dosering ska följas. Det är bra för kläderna, för miljön och 

förlänger maskinernas livslängd. I Västerhaninge är vattnet mjukt (5-6 °dH). Anvisningarna finns på 

tvättmedlets förpackning. 

Bokning tvättstuga 
Bokning sker på bokningstavlan utanför tvättstugan. Det går bra att boka valfri tvättstuga och alltså 

inte enbart i egna huset. 

Påbörjat tvättpass ska avslutas innan nästa pass bokas. 

Bokning av grovtvättstuga 
Bokning sker på kalender på anslagstavlan utanför grovtvättstugan i C-husets källare.  

Max fyra pass i följd per tvättillfälle. Det går bra att kombinera bokning av grovtvättstuga och vanligt 

tvättstuga samtidigt. 

Om grovtvättstugan inte har tagits i anspråk 60 minuter efter tvättpassets början är passet förverkat. 

Felanmälan 
Eventuella fel på maskinerna eller annan utrustning anmäls omgående enligt anslag i tvättstugan och 

trapphus. 

Städning och trivsel 
Tvättstugan ska lämnas i gott skick. I samband med avslutat pass ska tvättstugan städas enligt anslag i 

tvättstugan. 

Tomma förpackningar för tvätt- och sköljmedel ska tas med och inte kastas i tvättstugornas soptunnor.  

  

  



 

 
 

  

ORDNINGSREGLER - PARKERING OCH GARAGE 

Allmänt 
Parkering ska följa ordningsreglerna och allmänna parkeringsbestämmelser. I annat fall kan 

kontrollavgifter utfärdas av det parkeringsbolag som föreningen har avtal med. 

Parkering på föreningens mark skall ske på anvisade platser. I övrigt råder parkeringsförbud. 

Avställda fordon får nyttja parkeringsplats i max 6 månader. 

För uppställning av släpvagn och husvagn på parkeringsplatserna krävs styrelsens tillstånd. 

Uppställning sker enligt styrelsens anvisning.  

Avgiftsfri parkering 
Avgiftsfri parkering sker på P-platser med skyltning ”Särskilt tillstånd erfordras”. 

För detta ändamål tilldelas samtliga lägenheter två tillstånd, märkta ”Parkeringstillstånd” och användas 

av boende i föreningen och dess gäster.  

Tillståndets giltighet kontrolleras genom den angivna giltighetstiden på framsidan. 

Parkeringstillstånden 
Parkeringstillståndet ska förvaras fullt synligt i framrutan på fordonet så att all text på framsidan av 

tillståndet kan läsas utifrån. 

Parkeringstillstånden tillhör föreningen och får ej överlåtas eller hyras ut i andra hand. Vid flytt ska 

parkeringstillståndet återlämnas enligt styrelsens anvisning. 

Vid borttappat parkeringstillstånd ska meddelande om detta ske till styrelsen. Ett nytt tillstånd kan 

beställas för 50 kr. 

Hyra garage och extra p-plats 
Avtal om att hyra garage och extra P-plats, med eller utan el-stolpe, kan tecknas av föreningens 

medlemmar. HSB servicecenter administrerar avtal, kölistor och fakturor.  

Hyresavtalen för garage och extra P-plats innehåller särskilda villkor som bestäms av styrelsen. T.ex. 

vem som får nyttja platsen 

  



 

 
 

  

ORDNINGSREGLER - FÖRENINGSLOKALEN 

Bokning och tillträde 
För att boka och hämta nyckel till föreningslokalen kontaktas styrelsen. I första hand den i styrelsen 

som ansvarar för utlåning av lokaler.  

Kostnad 
Föreningslokalen används utan kostnad av medlemmar för privata ändamål. 

För kommersiell verksamhet tas en avgift ut om 300 kr.  

Använda lokalen 
Föreningslokalen, med köksutrustning samt bord/stolar, får användas mellan kl 07.00 - 23.00.  

Övernattning är inte tillåten i lokalen.  

Låsta skåp och kontorsmaskiner ska inte användas. 

Säkerhet 
Kontrollera placeringen av släckutrustning och utrymningsvägar.  

Levande ljus ska användas med försiktighet och ska inte lämnas utan uppsikt. 

Observera att högsta antal personer som får vistas i lokalen är 40. 

Rökförbud gäller. 

Ytterdörrarna till källaren ska inte lämnas uppställda utan uppsikt.  

Den medlem som lånar lokalen ansvarar för att ordningsreglerna följs och kan bli ersättningsskyldig 

för skador och förlust av utrustning och inredning. 

Städning och iordningsställande 
Lokalen ska städas och återställas efter användning.  

Följ och bocka av samtliga moment i checklistan som lämnats tillsammans med nyckeln. 

All nödvändig disk- och städmaterial finns i städskåpet samt i lokalens toalett. 

Ifylld checklista återlämnas tillsammans med nyckeln till styrelsen. 

  



 

 
 

  

ORDNINGSREGLER – MOTIONSRUMMET 

Tillträde 
Det behövs ingen bokning av motionsrummet för träning. Men observera att rummet kan vara avstängt 

i samband med möten eller tillställningar i föreningslokalen.  

För att komma in används samma källarnyckel som till tvättstugorna. 

Använda lokalen 
Hänsyn ska visas med volymen på musik och TV, eftersom det finns närliggande lägenheter. 

Endast inomhusskor ska användas. 

Säkerhet 
Vid plötslig stark bröstsmärta och/eller kraftig andnöd: Avsluta träningen och larma 112. 

Användning av lokalen sker på egen risk. Målsman ansvarar för barn och ungdomar som vistas i 

lokalen. 

Läs instruktioner och manualer för maskinerna innan användning. 

Skador eller fel på maskiner ska omgående felanmälas till styrelsen. 

Städning och iordningsställande 
Efter avslutad träning ska lokalen städas och återställas enligt anslag i motionsrummet. 

  



 

 
 

  

ORDNINGSREGLER – SNICKARRUMMET 

Bokning och tillträde 
För att boka och hämta nyckel till snickarrummet kontaktas styrelsen. I första hand den i styrelsen som 

ansvarar för utlåning av lokaler. 

Använda lokalen 
Lokalen får användas mellan kl 07.00 – 22.00. 

Innan lokalen lämnas ska ordningen återställas och golven dammsugas. 

Släck all belysning.  

Stäng och lås fönster och dörrar. 

Säkerhet 
Användning av lokalen sker på egen risk. Målsman ansvarar för barn och ungdomar som vistas i 

lokalen. 

Giftiga och farliga ämnen används med försiktighet och ska ej lämnas kvar i lokalen. 

 


