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ORDNINGSREGLER 
ALLMÄNT 

1. Medlem är skyldig att känna till och följa innehållet i bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgar finns 
att hämta på expeditionen i Servicehus 3 Kamomillgatan 34,  samt att ladda ned på föreningens 
hemsida. 

2. Medlem ska känna till och följa dessa ordningsregler. Ordningsregler finns att hämta på 
expeditionen samt att ladda ned på föreningens hemsida www.grasloken.se   

3. Medlem ska i övrigt följa av styrelsen eller förvaltaren lämnade föreskrifter. Aktuella föreskrifter 
finns att hitta på föreningens hemsida och på expeditionen. 

LÄGENHET 
4. Medlem får inte använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat 

ändamål än vad som är avsett.  
5. Medlem får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar, ingrepp i en 

bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten, 
eller annan väsentlig förändring av lägenheten. 

6. Uthyrning i andra hand ska alltid godkännas av styrelsen oavsett uthyrningens längd. 
7. Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig att omedelbart underrätta förvaltaren eller 

Upplands Boservice. 
8. När huvudventil för vatten är avstängd vid reparation ska kranar i lägenheterna hållas stängda. 
9. Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen.  
10. Droppande kranar och radiatorventiler ska åtgärdas.  
11. Den som har husdjur i sin lägenhet ska se till att skada inte uppstår på föreningens eller enskild 

medlems egendom. Katter och hundar får inte springa lösa. 
12. Medlem ska följa bestämmelserna beträffande ohyra i lägenhet samt vid upptäckt av ohyra 

omedelbart anmäla detta till förvaltaren. Mer information finns att hitta på 
https://www.hsb.se/uppsala/om-boende/bokunskap/din-bostad/vem-ansvarar-for-skadedjuren/ 

HÄNSYN TILL GRANNAR 
13. Störande ljud ska undvikas mellan kl. 22.00 och 07.00 på vardagar samt mellan 23.00 och 08.00 på 

helger. Till detta räknas höga röster, hög volym på musikanläggning, TV med mera.  
14. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag – fredag mellan 8.00 och 18.00 

samt lördag, söndag och övriga helgdagar mellan 10.00 – 16.00. 
15. Grillning på altaner, balkonger och loftgångar är förbjudet efter rekommendation av 

brandmyndigheten. Grillning får ske på behörigt avstånd från byggnaderna, tänk på att ta hänsyn 
till grannar. Medlem är ansvarig för skada förorsakad av brand i samband med grillning. 

16. Undvik om möjligt att tappa i och ur badkar mellan 22.00 och 06.00. 
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GÅRD OCH GATA 
17. Skyltar och anslag får inte sättas upp inom fastigheterna utan styrelsens medgivande. 
18. Antenner och paraboler får inte fast monteras på föreningens egendom. Frågor kring detta 

besvaras av föreningens förvaltare. 
19. Markis på altaner och balkonger får endast sättas upp efter godkännande av styrelsen. Markisen 

skall ha en utformning och färgsättning som harmoniserar med områdets färgsättning. Markis får 
inte vara försedd med reklam eller budskap. Ansökan om markismontage görs skriftligt till 
förvaltare eller lämnas till expeditionen. I ansökan skall färg och mönster på markisen framgå. 

20. Medlem får inte påbörja inglasning av balkong utan styrelsens medgivande. Ansökan görs skriftligt 
till förvaltaren eller lämnas till expeditionen. I ansökan skall bygglov från kommunen bifogas. För 
avtal och instruktioner se föreningens hemsida. 

21. Piskning av mattor eller sängkläder genom fönster och från altaner, balkonger eller loftgångar är 
förbjudet. 

UTEPLATSER 
22. Markområde markerade med anlagd häck som ligger i anslutning till lägenheter i markplan är inte 

upplåtna med bostadsrätten utan nyttjas med nyttjanderätt som uteplats förutsatt att 
nyttjanderättshavaren åtar sig underhållsansvar och efterlever föreningens regler och föreskrifter. 
Föreskrift med detaljerade regler och rutiner för uteplatser finns att hämta på föreningens hemsida 
eller på expeditionen. 

23. Markområdet får inte användas för annat ändamål än som uteplats. 
24. Uteplatsen får förses med bord, stolar och andra typer av utemöbler. Möbler eller andra 

anordningar som anbringas till uteplatsen får inte fästas i fasad eller grund. Anordningar eller 
möbler får inte utgöra någon försämring för grannar så som minskat ljusinsläpp eller begränsad 
utsikt. 

25. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla uteplatsen i gott skick och svara för exempelvis 
underhåll, reparationer, renhållning, skötsel, gräsklippning och snöskottning.  

26. Det får inte förekomma något på uteplatsen som utgör fara för fastigheten eller lockar skadedjur 
eller annan typ av ohyra till uteplatsen 

27. Alla eventuella byggnationer som ska genomföras på uteplatsen ska godkännas av styrelsen innan 
de genomförs. Ritning skall alltid bifogas ansökan. 

28. Växtlighet får i begränsad skala anläggas på uteplatsen, dock skall växter som utvecklar stora 
rotsystem undvikas då dessa kan göra skada på fastighet eller rörsystem. 

29. Växter skall skötas och vid behov beskäras så att de inte förvildas, tränger in i planterad häck, ligger 
mot husfasad, blir för höga (maxhöjd 1,3 meter, undantaget en (1) växt som tillåts till 2 meter) eller 
utgör försämring för grannar så som minskat ljusinsläpp eller begränsad utsikt. 

PARKERING 
30. Medlem är skyldig att rätta sig efter lämnade föreskrifter och uppsatta vägtrafikskyltar inom 

föreningens områden beträffande parkering och uppställning av motorfordon, husvagnar och släp. 
Föreskrift för parkering finns att hämta på föreningens hemsida och expeditionen. 
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TRAPPHUS OCH ALLMÄNNA UTRYMMEN 
31. Ytterdörrar till trapphus ska alltid vara stängda. Ytterdörrar till trapphus är låsta mellan 21.00 och 

06.00. Dörrar till förrådskorridorer ska hållas stängda och låsta. 
32. Trapphus och allmänna utrymmen i bostadshusen såsom förrådskorridorer och cykelrum får inte 

användas som uppställningsplats för barnvagnar och andra privata tillhörigheter. 
33. Cyklar ska parkeras i de av föreningen utplacerade cykelställen inom området eller förvaras i de 

cykelförråd som finns i bostadshusen och/eller i garagebyggnaderna. 
34. Sorterat hushållsavfall läggs i särskilda återvinnings- och återvinningsstationer belägna inom 

området. Dörrar ska hållas låsta till dessa utrymmen. Grovavfall, elektronik, vitvaror eller farligt 
avfall får inte slängas i soprummen utan skall transporteras av den boende till återvinningscentral.  

35. Öppen eld (ljus, tändstickor och dylikt) får inte förekomma i bostadshusens, garagebyggnadernas 
och soprummens allmänna utrymmen. Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen inom 
föreningen. 
Brandfarliga ämnen får inte förvaras i lägenhetsförråd. 

36. Vid användande av tvättstuga, hobby- och samlingslokaler m.m. är medlem skyldig att rätta sig 
efter de särskilda föreskrifter om utrustning och ordning som meddelats. 

ÄNDRING AV ORDNINGSREGLER 
- Ordningsregler fastställs årligen på föreningens årsstämma. 
- Om behov finns får styrelsen ändra ordningsreglerna under året men skall i så fall särskilt 

hörsamma årsmötet om vilka förändringar som gjorts. 
- Om medlem önskar ändring av någon regel är det i ett första skede enklast att skriva till styrelsen 

och begära en ändring och motivera varför ändringen ska ske. Styrelsen kan då besluta om att 
bifalla önskemålet genom att lägga fram reviderade ordningsregler eller förorda ändringen på 
årsstämman, alternativt avslå önskemålet. 

- Om styrelsen inte bifaller önskemålet om ändring av reglerna kan den som är medlem i föreningen 
inlämna en motion till föreningsstämman som då kan besluta om ändring av reglerna eller ge 
styrelsen nya riktlinjer för hur reglerna ska upprättas. Styrelsen kan inte fatta beslut som strider 
mot stämmans beslut.  

- Varken styrelsen eller stämman får fatta beslut som strider mot plan- och bygglagen, 
byggnadsnämndens beslut, miljöbalken, bostadsrättslagen eller föreningens stadgar.  

- Styrelsemöte hålls normalt 1 gång/månad med undantag av juli. Ordinarie föreningsstämma hålls 1 
gång/år (normalt i maj) och motion till stämman måste vara inlämnad innan december månads 
utgång föregående år.  

 


