
ORDNINGSREGLER BRF SPORTSBYN 

Styrelsens ansvar 

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Vi vill verka för att 
skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår 
förening där många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra. 

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter 

Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara 
ordning och gott skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, 
gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. Som medlem ansvarar du 
även för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i 
andra hand. 

Ingrepp i bostad som ej innebär åverkan på bärande konstruktion eller sk täta rum 
(våtutrymmen) är tillåtet. Hänsyn ska tas till elinstallationer arbetet ska utföras av 
sakkunnig. 

Höga ljud 

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn till varandra. Ljudmässig 
hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 
07.00. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan 
gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården. 

Cyklar och barnvagnar 

Cyklar placeras i cykelställen på anvisade platser på sådant sätt att de inte förhindrar 
utrymning. Cyklar kan även placeras i källaren. Barnvagnar placeras i förråd eller i egen 
bostad. Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer 
eller i trapphus. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt 
att denna regel följs. 

Balkonger och uteplatser 

Tillstånd från styrelsen krävs vid byggnationer på balkong eller uteplats. Tänk på att din 
balkong är din grannes utsikt. Paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller 
balkongräcke, golv eller tak.  

Enbart elgrill får användas för att matlagning. Grillning ska ske på sådant sätt att inte 
fara för brandrisk uppstår.  

Att skaka och hänga mattor och sängkläder över balkongräcken är inte tillåtet. 
Blomlådor får inte hänga utanför balkongräcket. 



 

   

 

 
 

Styrelsen anvisar riktlinjer för vindskydd, markiser och staket. Dessa ska följas. 

Installationer som innebär infästningar i fasad är ok enligt de riktlinjer som styrelsen 
lämnar. 

Gårdar 
 
Tänk på att gårdarna är en gemensam utemiljö och inte en rastplats för katter eller 
hundar. Om du ska grilla – tänk på att visa hänsyn mot era grannar. Motorcyklar och 
mopeder får inte parkeras på gården. 

Motorfordon  

Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt. Det 
är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) köra in i området för att parkera och för 
i- och urlastning vid mycket tunga transporter. Parkering av motorfordon inne på gården 
är inte tillåten. Vägarna ska alltid vara fria och framkomliga för räddningstjänst. Undvik 
tomgångskörning utanför bostäderna. 

Parkeringsplatser  

Uppmärkta parkeringsplatser får endast användas för parkering av fordon som anges i 
hyresavtalet. Övriga platser används som boende- och gästparkering i mån av 
tillgänglighet. 

Övriga regler finns i föreningens stadgar på bostadsrättsföreningens hemsida. 
 

Under produktionstiden tar interimsstyrelsen för bostadsrättsföreningen fram stadgar och 
ordningsregler. Boende är välkomna att ha synpunkter på dessa men då interimsstyrelsen är just en 
interimstyrelse ändras dessa endast om mycket speciella skäl föreligger. 
När stämman valt en ny styrelse är det upp till denna styrelse att besluta om ordningsregler och föreslå 
stadgeändringar till stämman. 
Redan från inflyttning välkomnas boende som är intresserade av styrelsearbetet att anmäla sitt intresse 
för detta. Det är också möjligt att stämma av intresse om att ändra ordningsregler/stadgar med sina 
grannar och lämna en motion om detta till styrelsen inför stämman. 
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