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För att vi skall få ett så trevligt boende som möjligt finns det en del saker som du som 
boende i föreningen bör tänka på. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap 
av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi hu-
sen där vi bor och det är bara vi tillsammans som kan göra vi vårt boende mer trivsamt. 
Genom att följa trivselreglerna bidrar du till den goda gemenskapen i vår förening. I övrigt 
hänvisar vi till förenings stadgar som du hittar på hemsidan.


Cyklar och barnvagnar 
Uppställning av cyklar och barnvagnar ska ske i de cykel/barnvagnsförråd föreningen har, 
eller i lägenhet eller källarförråd. Du får förvara en cykel per person i cykelförråden. 
Sparkcyklar och trehjulingar kan läggas på avsedda hyllor i cykelrummen. Det är inte tillå-
tet att förvara pulkor och kälkar i cykel/barnvagnsförråd, dessa förvarar du i ditt källarför-
råd.


Djur 
Självklart får du ha djur i lägenheten, du är dock ansvarig för att de inte smutsar ner, gör 
ofog eller stör andra, självklart är du ansvarig för att ta hand om avföring utomhus. Hun-
dar ska vara kopplade inom bostadsområdet. Rastning av djur inom föreningens område 
är inte tillåtet.


Framkomlighet 
Gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, entréer mm skall ur brand- och sä-
kerhetssynpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria från all egendom, t.ex. barnvag-
nar, cyklar, krukor, dörrmattor. 


Förändringar/ombyggnad 
Väsentliga förändringar av lägenheten som t.ex. borttagande/flytt av väggar, förändring av 
avlopp kräver styrelsen skriftliga tillstånd. Om du byter köksfläkten är det viktigt att du ser 
till att den nya fläkten uppfyller de specifikationer som erfordras för att fläkten ska kunna 
användas i fastighetens ventilationsanläggning.  Se mer information på hemsidan under 
Boende/Bra att veta - ombyggnad. 

Grillning 
Grillning på balkong eller uteplats får ske endast med el- eller gasolgrill. Grillning på an-
nan plats på föreningens mark än balkong eller uteplats får inte ske utan styrelsens skrift-
liga tillstånd.


Tänk på att gasoltuber inte får förvaras i förråd eller i direkt solljus, du bör inte heller för-
vara dem inne i lägenheten. Vid grillning på uteplats eller balkong med trätrall ska grillen 
ställas på ett golvskydd som skyddar trädäcket.


In- och utpassering i fastigheten 
Släpp inte in människor du inte känner igen utan att ta reda på om de har ett legitimt ä-
rende till någon i föreningen.




Lämna inte ut portkoden till obehöriga. Om du misstänker att obehörig har fått reda på 
portkoden meddela styrelsen detta omedelbart. Se till att ytterdörrar och dörrar till förråd, 
cykelrum m.m. stängs efter dig.


Kabel-tv och parabol 
De särskilda föreskrifter som gäller för kabel-tv-anläggningen ska följas. Egen parabol får 
inte monteras på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong mm.


Ljud 
För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00 – 07.00. Det betyder 
att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa används skall 
fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även musikinstrument och maskiner 
av olika slag, t ex borrmaskin.


Lägenhetsförråd 
Till din lägenhet hör ett separat förråd. Förrådet är märkt med ditt gamla lägenhetsnum-
mer. Du får inte använda dig av andra förråd även om det har står tomt. I källarförrådet är 
det inte tillåtet att förvara mat, djurfoder eller annat som kan dra till sig möss och annan 
ohyra. Observerar att eldfarliga vätskor (tex bensin) inte får förvaras i förrådet.


Rökförbud 
I gemensamma utrymmen, t.ex i trapphus, hiss, på innergården och utanför entréer röker 
vi inte. För er som röker hoppas vi att ni tar ert ansvar och ser till att fimpar hamnar i ask-
koppar. Gäller även dig som inte röker men har gäster. Fimpar som kastas ut genom föns-
ter/balkong/uteplatser ger nedskräpning och brandrisk.


Skyltning 
Skyltning genom anslag kan inte göras på föreningens anslagstavlor i hissarna. Skyltning 
på annan plats på, i och utanför föreningens byggnader får inte ske utan styrelsens till-
stånd.


Sopor 
Sopor ska sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats.

Det är förbjudet att lämna sopor utanför sopnedkast. Om sopnedkastet är fullt så använd 
vänligen något av de andra sopnedkasten i kvarteret eller i anslutande kvarter.. Sopor 
som ligger på marken drar till sig fåglar och råttor. Att ta bort sophögarna kostar dess-
utom föreningarna pengar något som i slutändan drabbar varje enskild bostadsrättsinne-
havare.


På innergården finns det två stycken sopstationer där ni kan kasta matavfall, tidningar 
och icke återvinningsbart avfall (restavfall). Den ena stationen ligger bredvid lekplatsen 
och den andra på innergården ut mot kanalen. Allt annat återvinningsbart avfall ska läm-
nas i återvinningsrummet. Ni hittar återvinningsrummet antingen genom ingång från Lu-
magatan (mellan ingångarna 11 och 17-19). Påsar för matavfall finns i återvinningsrummet 
alternativt hos ICA.


I återvinningsrummet kan ni kasta pappkartonger, pappersförpackningar, små batterier, 
glödlampor, plast, glas, hemelektronik och metall. Ovanför respektive kärl finns informa-
tion om vad som kan slängas.


Övriga sopor hänvisas till närmaste återvinningscentral, närmast för oss är ÅVC Östberga. 




Julgranar får inte heller slängas i återvinningsrummet utan ska transporteras antingen till 
en återvinningscentral eller slängas på en av kommunen avsedd uppsamlingsplats.


Tvättstuga 
Du ansvarar själv för att göra rent efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa och torka golv, göra 
rent i filter i torktumlaren och torkskåpen samt torka ur tvättmedels- och mjukmedelsfack 
i tvättmaskinerna. Tvättstugan bokas på vår hemsida.




Trivselregler för gården       

Den övre ägs och delas av två föreningar – Brf Sjöresan och Brf Hamnkranen. De två 
föreningarna har därför tillsammans tagit fram dessa gemensamma ordningsregler för 
gården. Vi hoppas att de ska bidra till en trivsam utemiljö för oss alla.


Cyklar, barnvagnar och liknande skall ställas i därför avsedda utrymmen eller i lägenhe-
ten.


Matning av fåglar får endast ske med fågelmat i behållare avsedda för detta. Det är inte 
tillåtet att lägga matrester och fågelmat på marknivå. Då får vi råttor på besök!


Uteplatser skötes av respektive bostadsrättsinnehavare. Uteplatserna är föreningens an-
sikte utåt och därför är det viktigt hur de ser ut.


Bostadsrättsinnehavare till marklägenhet med altan förfogar över uteplats enligt de mått 
som framgår av upplåtelseavtalet.


Föreningen ansvarar för spaljéer och de klätterväxter som föreningen planterat. Föränd-
ringar får inte göras på befintliga spaljéer.


Tak och annan byggnation är inte tillåten.


Infästning i fasaden är inte tillåten.


Bostadsrättsinnehavaren har möjlighet att placera växter och utemöbler så att det inte 
stör helhetsintrycket.


Plantering av växter som kommer i konflikt med föreningens behov av att utföra tillsyn, 
reparation, underhåll eller ombyggnad kan behöva avlägsnas utan att ersättning utgår.


Växterna får inte vara högre än spaljén och träd får ej planteras.


Uteplatsen ska hållas städad och i gott skick. 
 
Lekplatser. På gården finns lekplatser dit alla barn i de tre föreningar som delar på går-
den är välkomna. Små barns bollek tillåts, däremot är bollspel med tunga, högt studsan-
de bollar inte tillåtet eftersom det är störande och medför risk för materiella skador.


Det är tillåtet med trehjulingar och barncyklar medan skateboards, inlines, sparkcyklar 
och liknande inte får användas på gården. Det är föräldrarnas ansvar att övervaka bar-
nens lek.


Tänk på att visa hänsyn, respekt och tolerans så att alla kan trivas på vår gård. 
Tack!


