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Ordnings- och trivselregler  
Av bostadsrättslagen, föreningens stadgar m.fl. bestämmelser framgår bostadsrättshavarens 

rättigheter och skyldigheter. Styrelsen har därutöver beslutat om nedanstående ordnings- och 

trivselregler som bygger på ovanstående bestämmelser.  

 

Alla, bostadsrättshavaren och dennes familj samt eventuella inneboende och gäster, ska 

- Vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom. 

- Iaktta sparsamhet med vatten och el. 

 

Det är inte tillåtet att: 
 

- Använda lägenheten eller annat föreningsutrymme för annat än avsett ändamål eller på 

sätt som kan vara störande för kringboende. 

- Förvara föremål, till exempel dörrmattor, barnvagnar, kartonger, tidningar, möbler 

m.m. i trapphusen. Tänk på brandfaran!  

- Lämna portar eller dörrar öppna. Var restriktiv med utlämnande av portkod om det är 

någon du inte känner!  

- Lägga oinslagna sopor och dylikt i sopnedkastet. 

- Lämna byggavfall, färg, kemikalier, spisar, kylskåp, möbler m.m. i trapphus, källare 

eller på gården. Detta skall lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. 

- Piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkong utan 

endast ske på anvisad plats utanför garaget Stavangergatan 71 - 73. 

- Mata fåglar från balkongen eller lägga mat eller matrester på fönsterbleck eller på 

marken då detta drar till sig skadedjur, t.ex. råttor. 

- Rasta hundar eller andra husdjur inom föreningens område. Hundar ska hållas 

kopplade. 

- Att använda balkongen som förråd för kartonger m.m, detta främst beroende på 

brandrisk. 

- Att grilla på balkongen. Använd i stället de grillplatser som finns på våra gårdar!  

- Parkera på föreningens mark med undantag för i/urlastning under max. 10 minuter.  

- Reparation, byte av däck och tvättning av fordon får EJ ske på föreningens mark.  

- Ställa cyklar, mopeder och motorcyklar i portar eller källare. Undantag cyklar som får 

ställas i eget förråd eller på anvisad plats. 

 

Tillstånd av styrelsen krävs för att: 

- Utföra reparationer eller ombyggnationer i lägenheten.  

- Hyra ut din lägenhet i andra hand.  

- Installera anordning som påverkar husets ventilation.  

 

För fördjupad information om dessa ordnings- och trivselregler, se ovan nämnda  

bestämmelser samt Uppslagsdel A – Ö och Styrelsen informerar. 
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Gästlägenheter (öppnas 1/6 2023) 

Har du gäster som behöver sova över har 

föreningen tre gästlägenheter som du kan hyra. 

Lägenheterna finns på Lofotengatan 14 och 26. 

Lägenheterna omfattar ett rum och kök med 

toalett och dusch.  

I lägenheten finns bl.a. TV, matbord med fyra 

stolar samt fyra bäddar. Köket är fullt utrustat 

med köksutrustning för fyra personer, spis, 

mikrovågsugn, kylskåp med frysfack, te och 

kaffekokare. Varje lägenhet är avsedd att hysa 

endast fyra personer. Husdjur är inte tillåtna.  
    

Bokning av lägenhet får endast göras av bostadsrättshavaren 

som också står som ansvarig för att ordningsreglerna följs. 

Bokning av lägenhet sker i styrelsens lokal, Lofotengatan 16, 

på onsdagsjouren. Nyckel till lägenheten lämnas ut på 

onsdagsjouren närmast föregående hyresperiods början. 

 

Då efterfrågan på gästlägenheter är stor under 

månaderna juni — augusti samt jul- och påskhelg får 

lägenhet bokas under maximalt en vecka åt gången.  

I mån av plats får tiden förlängas. Under övriga tider 

får lägenhet bokas under högst 2 veckor. I mån av 

plats får tiden förlängas. 

 

Hyran är fn. (1/9 2021) 300 kr/natt för lägenheterna  

Därutöver tillkommer en depositionsavgift om 500 

kronor/lägenhet och hyrestillfälle. 

Betalning sker enligt följande: Depositionsavgiften betalas kontant vid bokning och betalas 

tillbaka till bostadsrättshavaren på onsdagsjouren närmast efter hyresperiodens slut. 

Depositionsavgiften kan dock förverkas om ordningsreglerna inte följs eller för täckande av 

kostnader för skador på eller förlust av föreningens egendom. Hyresavgiften betalas på 

onsdagsjouren samtidigt som nyckel kvitteras ut. 

Incheckning, utcheckning och återlämnande av nyckel 

 Incheckning sker tidigast kl. 14.00 tillträdesdagen. 

 Utcheckning sker senast kl. 12.00 utträdesdagen.  

Bostadsrättshavaren/hyresgästen får under endast beträda lägenheten. under hyresperioden. 

Nyckel återlämnas i styrelselokalens brevlåda senast kl. 13.00 utträdesdagen.  
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Regler för Gästlägenhet 

 
Hyrestiden är max 7 dygn 

 

Avboknings- och ändringsregler 

Vid avbokning senast 14 dagar före tillträde - ingen avgift. Vid avbokning därefter tas avgift 

ut med 500 kr. Ändring av dagar kan göras i mån av plats, i övrigt gäller avbokningsreglerna. 

Ansvar och försäkringsskydd 

Föreningen ansvarar inte för eventuella skador på eller stölder av boendes egendom. Egen 

hemförsäkring bör kontrolleras i dessa fall. För skador som uppkommit på föreningens 

egendom eller egendom som försvunnit från lägenheten under hyresperioden kan föreningen 

komma att kräva ersättning från bostadsrättshavaren. 

Ordningsregler för nyttjande av gästlägenhet 

 Hänsyn ska visas till boende på gården. 

 Inga störande ljud får förekomma efter kl. 22.00 vare sig i eller utanför lägenheten. 

 Lägenheten är avsedd att hysa max 4 personer. 

 Rökning är förbjuden i lägenheten. 

 Husdjur är inte tillåtna. 

 Kommersiell verksamhet får inte förekomma. 

 Vid hyresperiodens slut ska lokalen vara städad, golven avtorkade, samtliga 

 sop/papperskorgar tömda, köksutrustning diskad och inställd i därför avsett skåp, spis/ 

 mikrovågsugn rengjorda, kylskåp/frysfack tömda och toalett och handfat/dusch 

 rengjorda. 

 Nyckel återlämnas i styrelsens brevlåda bredvid porten Lofotengatan 16 senast kl. 

 13.00 utträdesdagen, om ej annat överenskommits. Skador rapporteras omgående till 

 föreningen i styrelsens brevlåda, Lofotengatan 16. 

 Borttappad/stulen nyckel ska omgående anmälas till styrelsen. Polisanmälan ska 

 bifogas. 

 Om P-plats hyrts ska P-tillståndet läggas väl synligt i framrutan på bilen. Lämna inga 

 värdesaker i bilen! (glöm ej skriva till bilens regnr på P-tillståndet) 

 Föreningen ansvarar inte för eventuella skador på eller stölder av boendes egendom. 

 Egen hemförsäkring bör kontrolleras. 

 Bostadsrättshavaren/hyresgästen får under INGA omständigheter beträda lägenheten 

 annat än under hyresperioden. 

 

Vid överträdelse av dessa regler kommer depositionsavgiften att vara förverkad. För 

skador som uppkommit på föreningens egendom eller egendom som försvunnit från 

lägenheten under hyresperioden kan föreningen komma att kräva ersättning från 

bostadsrättshavaren. 
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Andrahandsuthyrning/inneboende 

Att hyra ut i andra hand 

Du har rätt att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand, men du måste först ha styrelsens 

samtycke till uthyrningen. Detta gäller även om du lånar ut din lägenhet utan att ta ut någon 

hyra. Att hyra eller att låna ut i andra hand innebär att du upplåter din lägenhet till någon 

annan som har rätt att självständigt nyttja lägenheten. Även om något rum hålls låst för 

andrahandshyresgästen anses som andrahandsupplåtelse.  
 

Att hyra ut ett rum/Inneboende 

Om du bara ska upplåta en del av din lägenhet, t.ex. ett rum till en inneboende, behöver du 

inte fråga styrelsen om lov. Så länge det inte innebär problem för föreningen eller någon 

annan medlem i föreningen är det tillåtet att ha en inneboende. Detta gäller så länge den 

inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.  
 

Hur gör jag om jag vill hyra ut i andra hand? 

Fyll i HSB:s blankett ”Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning” som finns att hämta på 

föreningens hemsida  

Ansökan skickas till HSB:s förvaltningskontor, Finlandsgatan 10, 164 74 Kista eller lämnas i 

styrelsens brevlåda på Lofotengatan 16. 
 

Vilka regler gäller? 

Du får hyra ut din lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen 

inte går med på din begäran kan du söka tillstånd hos hyresnämnden. Tillstånd kan lämnas om 

du har rimliga skäl och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke till 

uthyrningen (7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen (1991:614)).”skäl” kan t.ex. vara att du ska 

arbeta eller studera på annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du 

vill prov-bo med din partner. 
  

Avgift vid andrahandsuthyrning 

I enlighet med de nya stadgarna kommer den som hyr ut sin lägenhet att debiteras en extra 

avgift på 10% av prisbasbeloppet/per år vid andrahandsuthyrning 
 

Om du hyr ut lägenheten utan styrelsens samtycke (eller hyresnämndens tillstånd) riskerar du 

att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta. 
 

Tänk på…. 

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär en risk. Du blir hyresvärd till din hyresgäst. 

Skriv kontrakt mellan dig och din hyresgäst! Kontrakt kan beställas från HSB Akallakontoret. 

Du har fortfarande det yttersta ansvaret för lägenheten och svarar för att avgiften betalas till 

föreningen. Du kan mista din nyttjanderätt till lägenheten om den du hyr eller lånar ut till 

missköter sig genom att störa grannarna eller vanvårda lägenheten. Motsvarande gäller om din 

inneboende ej sköter sig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka regler som gäller vid 

andrahandsuthyrning. 

Om hyrestiden förväntas vara längre än två år i följd bör du teckna ett särskilt avtal med din 

hyresgäst där hyresgästen avsäger sig besittningsrätt till lägenheten.  Detta för att undvika att 

hyresgästen har rätt att bo kvar när du vill flytta tillbaka. Blankett finns på hyresnämndens 

hemsida: www.hyresnamnden.se.  

http://www.hyresnamnden.se/
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Brandfarliga varor i flerbostadshus 
 

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och 

förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd, 

bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De 

flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, 

styrs av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MBS, och tidigare 

Sprängämnesinspektionen. 

 

För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver 

hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inte inräknat), mer 

än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen krävs tillstånd från byggnadsnämnden i 

kommunen. Lämpligaste stället att förvara exempelvis gasflaskor är ute på balkongen (ej 

inglasad). För att skydda behållarna från väder och vind är det bra om de i så fall förvaras i ett 

skåp. Nedan presenteras en sammanställning över MBS:s regler och rekommendationer om 

förvaring av brandfarlig vara i flerbostadshus.  

 

Förvaring av brandfarliga varor 

 

Trapphus:  Ingen förvaring får ske. 

Varje lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig 

vätska i behållare av högst 10 liters storlek. 

Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i 

behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp 

så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas 

den som en del av lägenheten. 

Garage: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas. Brandfarlig 

vätska i lös behållare, förutsatt att den är oåtkomlig för obehöriga. 

Källarförråd Ingen förvaring får ske. 

Cykelrum Ingen förvaring får ske. 

barnvagnsrum: Ingen förvaring får ske. 
Källa: MSB 0090-09-Mars 2011 
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Brandskydd i föreningens trapphus 
 
 

Styrelsen vill uppmärksamma alla boende på 

att det är förbjudet att förvara brännbart 

material, t.ex. dörrmattor, barnvagnar, 

kartonger, tidningar, möbler och 

byggmaterial i trapphus, oavsett var det 

placeras. 

 

För att inte hindra eller försvåra en 

utrymning eller en städning får heller inget 

annat förvaras där. Undantagsvis får 

rullatorer förvaras där förutsatt att de då inte 

hindrar utrymning av fastigheten.  

 
 

Varför är brandskydd i trapphus så viktigt? 

Trapphusen är en livsviktig utrymningsväg. En brand som fått fäste kan utvecklas snabbt med 

stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt 

med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle en utrymning behöva ske är de boende 

då hänvisade till fönster och balkonger. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart 

material och från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning.  

För barnvagnar och cyklar finns särskilda förvaringsrum inom föreningens lokaler och 

tidningar, kartonger och annat brännbart material lämnas på någon av kommunens 

återvinningsstationer eller FTIs åvs på vändplanen Stavangergatan 73.  

 

Vilka regler gäller? 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det ägaren till en byggnad (i vårt fall 

föreningen) eller den som nyttjar den (i vårt fall bostadsrättshavaren) som ansvarar för 

brandskyddet i byggnaden. Ansvaret innebär bl.a. att, i skälig omfattning, vidta de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Detta innebär t.ex. att upprätthålla fungerande utrymningsvägar. Lagen uttrycker inte hur 

ansvaret för brandskyddet ska fördelas mellan föreningen och bostadsrättshavaren men 

normalt sett svarar föreningen för de gemensamma utrymmena och ska se till att byggnaden 

som helhet har ett bra brandskydd medan bostadsrättshavaren ansvarar för brandskyddet i den 

egna lägenheten samt för sin beskärda del av de gemensamma utrymmena, exempelvis genom 

att inte förvara brännbart material i trapphusen. 

  

Åtgärder för att förbättra brandskyddet 

Genomgång av trapphus sker kontinuerligt. Om brännbart material eller hinder av 

utrymningsvägar påträffas vid sådan översyn och rättelse inte sker efter påpekanden kommer 

föremålen att transporteras till därför avsett utrymme. Kostnaderna för bortforsling kan 

komma att debiteras den som ställt föremålen där. Kontakta gärna styrelsen om du har frågor 

eller upptäcker brandfarliga föremål eller hinder i trapphusen! 
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Ändring i och renovering av lägenhet 
 

Styrelsens godkännande 

Om Du vill göra ändringar i din lägenhet måste du först ha styrelsens tillstånd.  

Ändringar som berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som 

påverkar befintliga ledningar för värme, ventilation, vatten eller avlopp får ej göras. 

 

Bestämmelsen om kravet på tillstånd av styrelsen finns i 37 § föreningens stadgar eller 

föreningens ordningsregler. Enligt bestämmelserna får styrelsen inte vägra att medge tillstånd 

om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.  

 

Hur gör jag om jag vill göra en väsentlig ändring i lägenheten? 

Fyll i HSB Stockholms blankett ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet” som finns på 

HSB:s hemsida www.hsb.se och skicka den med eventuella bilagor till HSB Finlandsgatan 

10, 164 74 Kista eller lämna den i styrelsens brevlåda på Lofotengatan 16. Om Du är osäker 

på om de ändringar Du vill göra kräver styrelsens tillstånd eller inte bör Du kontakta HSB 

Akallakontoret för råd, telefonnummer 010/442 10 00 .  

 

Viktigt att veta 
 

 

 Icke bärande innerväggar och stuckatur är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa 

får du ändra, så länge ändringen inte innebär en väsentlig ändring enligt ovan.  

 Renovering/ändring av våtrum får efter stambytet ej ske. Kontakta styrelsen för mer 

information.  

 Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. 

Vill Du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det 

ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.  

 Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad 

och godkänd person. Även i detta fall krävs styrelsens tillstånd. 

 Du får inte sätta igen befintlig ventilation, ej heller ändra till annan typ av ventilation 

utan tillstånd av styrelsen. 

 Du ansvarar för att Ditt byggavfall forslas bort. Det får inte belamra gemensamma 

utrymmen, som trapphus, källargångar eller gård. 

 Tänk på att inte störa Dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna (ange 

namn och lägenhetsnummer) i din egen portuppgång samt angränsande portar innan 

Du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.   

 
Källa: Regler för ändring i lägenhet, HSB Stockholm nr 2:08.  

  

http://www.hsb.se/
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Regler för uppsättning av parabolantenn 
 

Inom föreningen finns uppkoppling till internet och ett stort utbud av TV-kanaler genom  

Tele2 / Com Hem AB.  Därutöver kan det dock finnas behov och intresse av att ha tillgång till 

information via parabolantenn.  

 

När det gäller uppsättning av parabolantenner måste bl.a. följande beaktas:  

 En parabolantenn, som är felaktigt monterad, kan lossna och falla ner och därigenom 

orsaka mycket svåra skador på människor och fastigheter. 

 Fastighetsägaren, d.v.s. föreningen är, enligt lag, ansvarig för föremål som faller ner 

från fastigheten och skadar människor eller egendom. 

 Balkongdörren fungerar som alternativ utryckningsväg, en parabolantenn får inte 

hindra räddningspersonal att komma in.  

 Fastighetens fasader och fönsterbleck är föreningens gemensamma egendom. En 

enskild bostadsrättshavare har inte rätt att, utan styrelsens tillstånd, montera vare sig 

en parabolantenn eller något annat på dessa ytor. 

 Föreningens styrelse ska tillvarata samtliga boendes intresse att fastigheterna bevaras i 

gott skick och inte tar skada av t.ex. montering av parabolantenner.  

 

För att tillgodose bostadsrättshavarnas rätt till information och samtidigt förebygga olyckor 

och skador orsakade av uppsatta parabolantenner, meddelar styrelsen följande regler för 

uppsättning och montering av parabolantenner.  

 

Regler för uppsättning och montering 

 

 Endast parabolantenn som inte kräver bygglov får installeras.  

 Parabolantennen får endast sättas upp inom balkongutrymmet. Ingen del av antennen 

får sticka ut över räcket, kablar får inte hänga eller ledas utanför räcket.  

 Parabolantennen monteras exempelvis med teleskopfäste mellan balkongens golv och 

tak, eller med ett fristående fundament på balkonggolvet.  

 Parabolantennen får inte monteras på fasad eller på fönsterbleck.  Bultar för att 

montera parabolen får inte fästas i fasaden, i balkongens betong, räcke eller i 

fönsterkarm. Med fasad menas också väggarna/taket på balkongen. 

 Parabolantennen ska vara fackmannamässigt monterad. 

 Parabolantennen får inte utgöra fara för människor eller egendom.  

 Bostadsrättshavaren svarar för tillsyn och underhåll av antennen och kommer av 

föreningen att hållas ansvarig för alla eventuella person- eller sakskador orsakade av 

antennen. 

 Parabolantennen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom 

fastigheten. 
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Regler för uppsättning av parabolantenn fortsättning. 
 

 

Ansvarsförsäkring 

Bostadsrättshavaren bör ha en gällande ansvarsförsäkring som täcker eventuella person- och 

sakskador förorsakade av bostadsrättshavarens parabolantenn. Om föreningen blir 

skadeståndsskyldig gentemot tredje man för skada som orsakats av parabolantenn kan 

föreningen kräva bostadsrättshavaren på motsvarande belopp som föreningen betalat till tredje 

man.  

 

Försäljning eller överlåtelse av lägenheten 

Om köparen inte vill överta parabolantennen måste bostadsrättshavaren montera ner antennen 

och låta åtgärda eventuella skador på fastigheten som monteringen orsakat. Föreningen ska 

ges möjlighet att besiktiga återställandet innan avflyttning sker. Kostnader för återställande 

och besiktning betalas av bostadsrättshavaren.  

 

Renovering eller annat arbete på fastigheten 

Om fasadrenovering eller annat arbete ska ske på fastigheten som kräver att antennen tas ner 

kan styrelsen begära att bostadsrättshavaren på egen bekostnad tillfälligt tar ner antennen.  

 

Om reglerna inte följs 

Om dessa regler inte följs kan bostadsrättsföreningen komma att begära handräckning av 

kronofogden för att montera ner antennen. Kostnaden för detta betalas av felande 

bostadsrättshavare. 
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Regler för användning av tvättstugor 
 

Endast den person som bokat tvättpass får vistas i tvättrummet. 

Tvättpasset får endast nyttjas av den som bokat tiden. 

Bokad tvättid som ej påbörjats inom 30 minuter, kan bokas av annan person.. 

Torkskåp och torktumlare får nyttjas i 30 minuter efter avslutad tvättid. 

Större föremål mattor, täcken mm. får endast tvättas i grovtvättmaskin. 

Bygel-BH får endast tvättas i därför avsedd tvättpåse. 

Tvättmaskiner får ej användas för färgning av plagg. 

Alla fönster samt dörrar skall vara stängda när du lämnar tvättstugan. 

Släpp ej in obehöriga i tvättstugan. 

 

 

Att Göra efter avslutat pass. 
 Golv sopas och vid behov torkas. 

 Tvättmaskiner och torktumlare torkas av på ovansida och runt 

lucköppning. 

 Luddfilter i torkskåp och torktumlare rengöres. 

 Torkskåp sopas och torkas ur. 

 Tvättmedels/mjukmedels -fack rengörs och torkas ur. 

 Tvättho och sköljkar töms och rengörs. 

 

Lämna tvättstugan i det skick Du själv förväntar dig finna den i. 

 
För att tvättstugan skall fungera till allas belåtenhet är det viktigt att alla fel i tvättstugan 

omgående anmäls till HSB servicecenter ange märkning på maskin  
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Sopnedkast i trapphus 
Sopnedkastet är avsett för matavfall samt mindre restprodukter som ej kan lämnas vid 

återvinningsstationen. Allt avfall skall vara paketerat i förslutna påsar och ej större än 

att dessa får plats i sopinkastet.  

 

Återvinningsstation vid vändplan på Stavangergatan  

 

 

 
 

 

Återvinningsstationen är till för hushållens förpackningar och tidningar.  

FTI ansvarar för denna. Den är obemannad och är bara till för hushållen  

 

Här kan följande lämnas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Plast    Glas  Glas                  Tidningar  Kartong Metall 
Förpackningar Ofärgat Färgat     
Förpackningar 
 
 Batteriholk  
 För inlämning  
 av småbatterier 
   
 

Vi uppskattar att du hjälper oss med övervakning av behov av städning och tömning. 

Enklast gör du detta genom att ringa till vår felanmälan på telefon 0200-88 03 11 

Ange Stations Id: 16920 
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Detta är exempel på saker som EJ får lämnas vid 

återvinningsstationen 

Mobila miljöstationen 
Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör 

enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser . 

Kommer till Husby adress Trondheimsgatan 2, bakom ICA, 

En gång i kvartalet för tider se kommunens hemsida 

Du kan få en sms-påminnelse genom att sms:a mobila västerort till 71501 

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen. 

 Batterier och bilbatterier. 

 Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel. 

 Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska 

leksaker, mindre hushållsapparater och elverktyg. 

 Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska. 

 Färg-, lack- och limrester samt nagellack. 

 Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare. 

 Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar. 

 Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör. 

 Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit 

och aceton. 

 Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja. 

 Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och 

ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel. 

 Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej. 

 elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. 

Exempel på vad den mobila miljöstationen INTE tar emot. 

 Grovavfall, exempelvis trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor. De 

lämnas på återvinningscentral. 

 Kylskåp, frysskåp, tvättmaskin m.fl. Lämnas på återvinningscentral. 

 Mediciner och kanyler. Lämnas på apoteket. 

 Ammunition. Kontakta polisen eller lämna till vapenhandlare. 

 Sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Kontakta polisen eller 

försäljningsstället. 
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Överblivna läkemedel / Mediciner 
Lämnas på närmaste Apotek för destruktion. 

Spole ej ner dessa i avloppet då detta innebär en katastrofal miljöpåverkan! 
  

Bromma återvinningscentral  

Linta Gårdsväg 16 bakom Bromma flygplats  

Anpassad för personer med funktionshinder, bland annat har trösklar byggts bort. Här 

finns även en separat p-plats utrustad med telefon där du kan ringa efter personal för 

att få hjälp att lämna avfall. 

Öppettider: måndag-torsdag 10:00-20:00.  fredag-söndag  09:00-17:00. 

kundtjänst, ring 08-522 120 00 .  

Länk. www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/ 

 
SOPOR FÅR EJ LÄMNAS UTANFÖR TIDIGARE SOPRUM  

ELLER I ANSLUTNING TILL GARAGET 

OM DETTA SKER KOMMER POLISANMÄLAN FÖR NEDSKRÄPNING GÖRAS 

VILKET KAN KOMMA ATT RESULTERA I BÖTER. 

 


