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ORDNINGSREGLER  
 

Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 
 

 
 
 
Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 
 
 
Ansvar för ordningen   
 
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och 
verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår 
också ordningsfrågorna.  
 
 
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och 
utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt 
innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till 
en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och 
övriga medlemmar!  
 
 
För vem gäller reglerna 
 
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även 
familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför 
arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands -
hyresgäster.  
 
 
Vad händer om ordningsreglerna inte följs 
 
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall 
få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga 
medlemmar kan inte leda till uppsägning.  
Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter 
och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det 
blir fråga om uppsägning. 
 
 
Har Du frågor 
 
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att 
kontakta styrelsen. 
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1. Om allmän aktsamhet 
 
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för 

underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.  
 

b) Om akut skada inträffar i huset ska behörig omgående kontaktas. Se 
kontaktuppgifter under Felanmälan/Jourtjänst på föreningens hemsida. Tänk på 
att jourutryckningar är kostsamma för föreningen. Vid oklarhet kontaktas 
styrelsemedlem. 

 

 
2. Om säkerhet  
 
a) Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 

 
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du 

öppnar via porttelefonen. 
 

c) Brandskyddet är av gemensamt intresse. Inget brandfarligt gods får förvaras i 
förråden. För övrigt hänvisas till Räddningstjänstens och kommunala 
myndigheters råd, anvisningar och föreskrifter.  
 

d) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Du bör testa den en gång i 
månaden, enligt Räddningstjänsten Syds rekommendationer. 
 

e) Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. 
 

 
3. Om gemensamma kostnader 
 
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var 
också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när 
vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla 
bostadsrättshavare gemensamt. 
 

 
4. Balkonger, altaner 
 
Balkonger/altaner får inte användas för: 
 
a) Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. 
 
b) Skakning av mattor. 
 
Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket.  
 
Vattna varsamt så att vatten inte rinner ner till underliggande balkonger och 
uteplatser. 
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Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in 
vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 
 
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. 
 
 

5. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer  
 
a) Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelställen utanför husen.  

 
b) Barnvagnar och annat brännbart får inte förvaras i trapphusen. Obrännbara 

barnvagnschassier och rullatorer kan få finnas i trapphusen, och i entrén under 
trappan, om de inte utgör ett hinder för framkomligheten vid behov av utrymning. 
Det är också viktigt att förvaringen inte utgör ett hinder vid städning av 
trapphusen. 

 
c) Skor, stövlar, leksaker, barnvagnar, etcetera får endast tillfälligtvis placeras i 

trapphusen eller utanför lägenhetsdörrarna.  
 

d) En mindre dörrmatta får placeras utanför lägenhetsdörren.  
 

 
6. Bil och motorcykel 
 
a) Egen bil och motorcykel skall parkeras i garaget eller på egen p-plats. Det är 

tillåtet att tillfälligt parkera på annan lämplig plats för i- och urlastning. 
 

b) Besöksparkeringarna är till för våra gäster och får endast i undantagsfall och 
tillfälligt användas av boende. 
 

c) Biltvättning får inte ske inom området.  

 
 

7. Avfallshantering 
 
a) Föreningen källsorterar avfallet. Det finns markerade kärl för olika avfallsprodukter 

i lilla och stora miljöhuset. Det finns också information från styrelsen som ska 
underlätta Din sortering. Så värna om miljön genom att sortera Dina sopor rätt! 
 

b) Soppåsen ska vara väl försluten så att innehållet inte sprids i miljöhuset. 
 

c) Är kärlen fulla i lilla miljöhuset så ska soporna lämnas i stora miljöhuset under 
förutsättning att det finns utrymme i där för avsett kärl. 
 

d) Vik ihop kartonger och emballage för att spara utrymme och kostnader för 
föreningen.   
 

e) Det är inte tillåtet att ställa sopor/avfall på golvet i lilla eller stora miljöhuset! Om 
kärlen är fulla så lägg inte i mer! Då får Du ta med soporna hem tills nästa 
soptömning.  
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f) Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljöhusen utan ska 
lämnas på kommunens återvinningscentral. 
 

g) Det är endast tillåtet att lämna avfall som kan sorteras och läggas i där för avsett 
kärl. 
 

h) Du ansvarar själv för att transportera övrigt avfall till kommunens återvinnings-
central. 
 

 
För allas trevnad och för att hålla nere våra gemensamma kostnader så är det viktigt 
att vi alla sorterar våra sopor och hjälps åt att hålla ordning i miljöhusen.  
 
 

8. Parabolantenn 
 
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan 
utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. 
 
 

9. Husdjur 
 
Innehavare av husdjur ska se till att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och 
inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekplatser. Plocka upp djurets 
spillning. 
 

 
10. Störningar 
 
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende 
är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte 
rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd 
från lägenheten.  
 
Skyldigheten gäller i lägenheten, på balkongen men också i gemensamma utrymmen 
som i trapphus och hiss. 
 
a) Borrning i väggar får endast ske på vardagar mellan kl. 8 och kl. 20. 

 
b) Tvättmaskin och torktumlare får endast användas mellan kl. 6 och kl. 23.  

 
c) Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. 

 
d) Tänk på att högljutt prat i mobilen på balkongen kan vara störande för Dina 

grannar. 
 

e) Du som röker på balkongen ska se till att grannar inte störs av tobaksröken. 
 

f) Grillning med el- och gasolgrill är tillåtet på balkong och altan. Det är emellertid 
viktigt att Du tar hänsyn till dina grannar så att de inte störs av rök och matos. 
Med tanke på svårigheten att undvika störning bör Du vara återhållsam med 
grillning på balkong och altan. Det finns även möjlighet att använda grillplatsen 
som brf Vipemöllan 4 anordnat i äppellunden, på baksidan av hus 115. 
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11. Entréer 

 
Föreningens båda hus har två ingångar. I hus F (111:an) är det endast den östra 
ingången som används som huvudentré. Detta innebär att Du eller gäster ej ska 
använda ingången som vetter mot garagen mer än i undantagsfall. 
 
 

12. Andrahandsuthyrning 
  
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara 
skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra 
lägenheten. 
 

 
13. Lägenhetsunderhåll  
 
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i 
lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten 
räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas 
och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till 
att det repareras.  
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. 
Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som 
drabbas. 
Som ägare till en bostadsrätt bör man ha en bostadsrättsförsäkring.  
För närvarande ingår ett gemensamt bostadsrättsskydd i föreningens försäkring för 
samtliga lägenheter. Se under Försäkring på föreningens hemsida. 
 

 
14. Förändringar i lägenheten   
 
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya 
skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens 
tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det 
också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid 
styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende 
när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras 
under dagtid.   
 
 

15. Om Du tänker flytta  
 
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar 
Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga 
rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en 
ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till 
styrelsen.  
 
Informera gärna den nya medlemmen om att föreningens ordningsregler finns 
tillgängliga på föreningens hemsida! 
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Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. 
 
Föreningens ordningsregler antogs på ordinarie föreningsstämma den 20 juli 2007. 
 
Dessa ordningsregler har uppdaterats och beslutats av styrelsen den 21 mars 2016. 


