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Policy:  Grannsämja 

1.   Princip 
Vi skall alla bidra till att det råder god grannsämja i föreningen. Alla skall kunna trivas och vi skall 
visa hänsyn och respekt för varandra. Ibland får vi kompromissa. Visst får vi tåla en del, speciellt på 
dagtid. Tänker vi efter och använder lite sunt förnuft så blir det bra.  Det är väl rätt naturligt att vi 
inte utsätter våra grannar för det vi inte själva accepterar. Överdriven hänsyn kan heller inte tas till 
personer som är onormalt känsliga. Någonstans får vi hitta en mellanväg. 
 
För att underlätta har vi följande trivselregler att hålla oss till: 
 

 Det skall vara lugnt och tyst mellan 21:00 – 07:00 

 Renovering får endast göras kl. 07:00-21:00, måndag till lördag 

 Det skall vara tyst o lugnt på söndagar och helgdagar – hänga upp en tavla är OK 

 Fest o hålligång till helgen är roligt men ljudnivån skall sänkas efter kl 23:00 

 Informera dina grannar om störningar i förväg, t.ex. brev till grannar, lapp i trappen 

 Grillning sker endast på grillplatserna i trädgårdarna 

 Försök undvik att duscha sena kvällar o nätter  
 
Stadgarna säger: 
§ 42 
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för 
störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen 
bör tålas. Om det förekommer sådana störningar i boendet ……….skall föreningen ge 
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. 

 

2.   Vad ska du göra? 
Du bör först försöka lösa ev. störningsmoment själv – ring på och be din granne sänka nivån, för 
att ta ett exempel. Vi tänker kanske inte alltid på att och hur (o)ljud kan transporteras vidare i 
huset. Det kan ju t o m sluta med att du etablerar en bra grannkontakt! 
 
Om du och din granne inte lyckas komma överens om tillämpningen av våra regler, fyller du i 
blanketten: Störningslista (som man kan få på Fastighetskontoret , per mail eller via hemsidan),  där du 
registrerar datum, tidspunkter och beskriver störningen, signerar  – och skickar till vicevärden.  Notera 
specifika omständigheter,  intervaller & tidpunkter. 
 
Är störningarna av upprepad karaktär och mycket besvärande och du misslyckas skapa kontakt, kan du 
ringa HSB:s Fastighetsjour på tel nr 040-6610165 (finns anslaget på anslagstavlorna i entréplanen), som t ex 
kan mäta ljudnivån.  
 

3.   Vad ska styrelsen göra? 
Styrelsen är skyldigt att behandla din anmälan. Vi kommer att prata med båda/alla parter, och vidta 
lämpliga åtgärder.  Vi behöver något konkret,  för att komma vidare och medverka till att ärendet avslutas. 
En ordentligt ifylld störningslista, kanske underbyggd av rapporter från Fastighetsjouren t ex. 
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4.   Om det inte hjälper 
Kvarstår störningen trots insatser enligt ovan, återstår ett samtal med båda parter och två 
styrelserepresentanter, och man går dit med målsättningen att lösa problemet.  
 
I allvarliga fall kan nyttjanderätten till lägenheten anses förverkad, se §48. Vi får förutsätta att det 
inte skall behöva gå så långt. 

 
På vår hemsida finner du: 
Länk: http://www.hsb.se/malmo/trumman/bra-att-veta/grannsamja?select=1.227262 
Länk: http://www.hsb.se/malmo/trumman/bra-att-veta/lugnt-och-tyst?select=1.226701 

Där finns också våra stadgar. 

 

5.   Omtänksamhet 
Vi bör också vara litet uppmärksamma på våra grannar. Vi tänker då främst på äldre 

ensamstående som vi vet saknar anhöriga eller är sjukliga. Har du inte sett henne eller honom 

på en tid, försök då ta någon form av kontakt. Det känns många gånger bra att kunna ställa upp för 

någon som behöver hjälp. 

 
***** 

 
Ovan är en sammanställning av våra olika ordningsregler och stadgar som finns publicerade och 
som vi har att rätta oss efter. VI vill göra er uppmärksamma på vad som gäller och hur styrelsen 
arbetar med frågan.  
 
 
Malmö 2013-11-12/Vid styrelsemöte 
 
Styrelsen 
Brf Trumman, Malmö 
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