
Regler Brf Gasklockan
Dessa regler har beslutats av medlemmar på extrastämman, 2019-04-14.

Ordningsregler

Grovsopor

• Inga grovsopor får lov att ställas på gården, vinden eller i källaren. 
Miljöfarlig avfall får absolut inte slängas bland hushållsoporna.

• Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation

SBA (Brandregler)

• Enligt brandregler är det förbjudet att ställa sopor eller andra 
föremål i trappuppgången.

• Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Inte bara för 
grannarnas skull men också för att din hemförsäkring skall täcka eventuell 
brand

• Rullatorer och barnvagnar förvaras inte i trapphuset, då det utgör en risk vid
brand. Det finns avsatt förråd i 5B och i cykelförrådet i källaren.

Allmänna ordningsregler

• Personliga tillhörigheter förvaras i lägenhet eller vindsförråd. Inget får
ställas utanför förråden.

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

• Värna och vårda om föreningens egendom

• Släpp inte under några omständigheter in någon okänd i porten hur bra 

anledningen denne än säger sig ha. Var särskilt vaksam när du öppnar via 
porttelefon. Grannens besök får grannen själv öppna för

• Lämna inte vinds eller källardörrar olåsta

• Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen
• Stopp i avloppet i de delar som är Föreningens ansvar, vilka ni inte kan lösa 
själva, felanmäls till styrelsen eller SBC och bekostas av Föreningen. Stopp i 
golvbrunn, vattenlås och synliga rör tillhör lägenhetsinnehavarens ansvar och 
bekostas av denne.

• S.k. propplösare eller andra frätande/etsande kemikalier är ej tillåtna att hällas 
i avloppet.

Nattvila

• Ingen störande ljudnivå mellan klockan 22-06.

• Upprepande störande ljud på onormal ljudnivå är ej tillåten under dygnets alla timmar.



Trivselregler

Sophantering

• Det rekommenderas att slänga glasflaskor efter 8.00 på morgonen och 
innan ca 22.00 på kvällen.

• Inga större objekt får placeras bredvid soptunnan. Grovsopor, elektronikskrot 
och farligt avfall ansvarar var och en själv för att det transporteras till 
avfallsanläggning.

• Det är bra om vi hjälps åt att försöka trycka ner soporna så mycket som möjligt 

när soptunnorna är fulla, så att inte fåglar och vind gör så att soporna sprider sig på 
gården.

• Du bör se till att soppåsar är noga förslutna innan de slängs, ställ inte 

soppåsar eller andra sopor utanför sopkärlen, eller utanför din dörr i trapphuset 
enligt brandregler. Lägg inte heller vassa föremål i soppåsarna, då någon kan 
komma till skada.

Allmänna utrymme

• Ta alltid vana för att dra till portdörren så att den säkert går i lås vid in 
och utpassering.

• Grinden skall alltid stängas, påminn dina eventuella gäster att också tänka 
på detta när de går.

• Lämna terrassen snygg och prydlig när du använt den. Så som att torka 
bordet, skjut in stolarna och släng dina sopor är exempel på detta.

• Var sparsam med varmvattenförbrukningen och låt inte vattnet stå och 
rinna i onödan.

• Matning av fåglar inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester kan 
locka till sig andra skadedjur.

• Mopeder och motorfordon får ej stå eller förvaras på gården eller i källaren.

• Terrassen får gärna används för privata arrangemang, det är allas terrass 
och går inte att förboka. Glöm dock inte att informera grannar när detta sker.

• Den som använder terrassen skall ansvar för att skräp och dylikt.

• Lufta dina element minst en gång på hösten och våren.

Städdagar

• Städdagar sker två gånger om året, då vi städar, gör lättare 
husunderhåll och avslutar med en gemensam fika.

• På städdagarna förväntas en representant från varje lägenhet medverka 
och hjälpa till efter bästa förmåga.



Regler vid renovering och ombyggnad av lägenheter.

Väsentliga förändringar.

Nedan följer regler som är medlemmars skyldighet att känna till och
följa. Avsteg/övrigt enligt överenskommelse med brf/styrelse.
Ombyggnader regleras i brf's stadgar och i lagar och normer mm.

I bostadsrättslagens 7 kap, 7§, första stycket definieras vad som menas

med väsentliga förändringar. Här nedan ser du vad som omfattas. 

Avsteg från dessa punkter är förbjudet resp. kräver tillstånd/bygglov.

1. Ingrepp i en bärande konstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även 

om du fått bygglov för ändringen.

2. Ändringar i befintliga ledningar för el, -avlopp, värme eller vatten. Med detta 

avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Det gäller 

också om du på något sätt vill ändra värmen, t ex byta termostat eller byta, ta bort, 

sätta upp ny radiator eller röranslutningar till radiatorerna. Ändringar av elledningar 

inom din bostad omfattas inte av någon generell tillståndsplikt, såvida det inte handlar 

om sådana ledningar som föreningen ansvarar för, dvs. ledningar som föreningen 

försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.

3. Omdragning och förändring av ventilationskanaler. Detta för att 

sådana ingrepp kan orsaka obalans i övriga fastighetens ventilation.

4. Annan väsentlig förändring av lägenheten. T ex förändrad planlösning som kan 

innebära att en lägenhets karaktärsdrag förändras. Detta gäller också om en ändrad 

planlösning kan innebära att omkringliggande lägenheter blir störda av ljud pga. att 

rummens funktioner förändras. Samtliga väsentliga förändringar är sådana som kan 

påverka fastigheten utanför din lägenhet och det är därför som du måste söka 

styrelsens tillstånd.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till någon av ovanstående åtgärder om inte 

åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Men skulle det vara så att

du gör väsentliga förändringar, utan att ha medgivande från föreningen, så kan 

styrelsen ålägga dig att återställa lägenheten till ursprungligt skick.

Att söka tillstånd för en ombyggnad

Du måste lämna in en skriftlig anmälan till styrelsen.

Du får gärna fråga och diskutera med en enskild styrelsemedlem, eller med den i 

styrelsen som har hand om granskning av ombyggnad, om dina planer, men när du 

bestämt dig för att bygga om och behöver söka tillstånd måste anmälan komma hela



styrelsen till del genom att du lämnar in den enligt ovan.

Kom ihåg att du inte får påbörja den planerade ombyggnationen förrän styrelsen har

tagit ett beslut på din anmälan. Detta beslut kan ta upp till tre (3) månader, men görs

vanligtvis inom en månad.

Din skriftliga anmälan skall innefatta följande:

- Skriftlig beskrivning av arbetet

- Kopia på godkänd bygganmälan om sådan 

måste göras

- Kopia på eventuella andra myndighetstillstånd

- Översiktlig ritning

- Ritning och förklaring av eventuell

-planerad ljudisolering om du kommer att ändra rumsfunktionerna

-förändring av ventilation

-förändring i va-system

-förändring i värmesystem

-förändrad el (stamledning)

- Tidsplan

- Uppgift om vilka entreprenörer som kommer att anlitas.

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och 
kompetenskrav hos entreprenörer finns att hämta från 
följande organisationer:

•Elsäkerhetsverket 0550- 851 00 www.elsakerhetsverket.se

•Gasföreningen 08-692 18 41 www.gasforeningen.se

•GVK Svensk Våtrumskontroll 08-702 30 90 www.gvk.se

•BBV Byggkeramikrådet 08-641 21 25 www.bkr.se

•Säker Vatten 08-762 73 00 www.sakervatten.se

• Boverket 0455-353000 www.boverket.se 

http://www.elsakerhetsverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.sakervatten.se/
http://www.bkr.se/
http://www.gvk.se/
http://www.gasforeningen.se/


Grundregler:

- Informera alltid styrelsen i god tid inför renovering av ditt kök 

eller badrum.

Även om du inte behöver styrelsens tillstånd för att t ex kakla om ditt badrum, eller 

byta skåp i köket, kan du spara mycket pengar och besvär framöver genom att 

informera styrelsen om dina planer. Då kan t.ex. föreningen planera att byta stammen 

som går genom din lägenhet om det behövs samtidigt som du renoverar. Annars kan 

risken vara att ditt nya badrum eller kök rivs några år senare när föreningen kanske 

måste byta stammen, och då får du betala kaklet en gång till.

- Angränsande grannar ska vidtalas skriftligt om arbetet.

- Ändring av bärande väggar är förbjudet.

- Ändring i brandskiljande väggar, tak och golv är förbjudet.

- Köp av angränsande yta som inte tillhör lägenheten. Om du önskar köpa sådan 

yta måste först en ansökan inkomma till styrelsen. Beslut och ev. godkännande om 

försäljning tas vid ordinarie föreningsstämma.

- Allmänna ytor, tex i hiss och trapphus, ska skyddas mot skador. Ev. 

uppkomna skador lagas och bekostas omgående av dig eller din anlitad 

entrepreneur/flyttfirma.

- Vill du installera fläktkåpa ska denna vara av godkänd typ. Fastigheten har 

centralventilation och val av kåpa ska i första hand väljas för att passa detta. 

Fläktkåpa med inbyggd fläktmotor får inte anslutas till husets ventilationskanal.

- Om du tar bort ett vattenburet element/radiator ansvarar du själv för att detta 

kompenseras med elvärme, t.ex. elvärme i golvet. Du måste också vara medveten om 

att det kan bli kallare i din lägenhet och att föreningen då inte har ansvar för att 

kompensera med mer värme ut i systemet, d.v.s. höja framledningstemperaturen.

- Om du lägger till ett element/radiator så skall den nya termostaten vara av 

exakt samma sort, som tidigare, monterade i fastigheten.

- Golvvärme och handdukstork måste vara elansluten, ej vattenburen.

- Du bär själv kostnaden för att justera in dina element/radiatorer, vilket måste 

göras av godkänd entreprenör. Även om du kan justera dina element själv, så påverkar

injusteringen även andra lägenheters värme

- För tillståndspliktiga arbeten skall löpande besiktningar samt slutbesiktning av



arbetet ske, vilka styrelsen skall bli kallade till. För sådana arbeten har styrelsen full 

insynsrätt och har också rätt att påkalla besiktningar under arbetets gång. Kostnaden 

för besiktningar bärs av dig som medlem.

- Städa utanför din lägenhet. Under en ombyggnad blir det mycket byggdamm 

även utanför din lägenhet. Visa hänsyn till grannarna genom att dagligen hålla rent i

trapphuset.

- Byggnads- och rivningsmaterial får inte slängas i sopkärl eller i allmänna 

utrymmen. Material får inte förvaras i trapphus, källare, vind eller i övriga allmänna ytor.

Du eller dina hantverkare får inte spola ner betong, fix eller målarfärg i avloppet. Det 

förstör våra rör och är miljöfarligt.

- Allmänna ytor, t.ex. hiss och trapphus, ska skyddas mot skador. Ev. 

uppkomna skador lagas och bekostas omgående av dig.

- Hela ansvaret för ombyggnaden eller reparationen ligger på dig.

- Hantverkare ska vara godkända av branschorganisation och samtliga 

ombyggnationer skall följa gällande byggnormer och lagar. Säkerställ hantverkarens 

ansvarsförsäkring.

- Behöver du göra en bygganmälan? Mer information om när man behöver göra 

en bygganmälan och hur man gör, samt vad det kostar, kan du få på 

Stadsbyggnadskontoret.

- Slutdokumentation över installationer krävs, t ex intyg, foto och ritning.

- Avstängning av vatten och värme som drabbar övriga i huset ska meddelas minst

2 dagar innan och får endast ske kortvarigt (timmar).

Förtydligande gällande vatteninstallationer:

Branschregler Säker Vatteninstallation togs fram 2005 av vvs-branschen i 

samverkan med bland annat Boverket, försäkringsbolagen och Smittskyddsinstitutet.

Dessa regler uppdateras fortlöpande.

Syftet är att minska mängden vattenskador, och att få hälsosamma installationer 

utan risk för brännskador eller legionella.

De företag som är auktoriserade enligt Säker Vatten, utför arbeten enligt 

branschreglerna, och har branschlegitimation och lämnar intyg på utfört arbete.

Företagen och branschreglerna hittar man på 

www.sakervatten.se  .

Av byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) och av konsumenttjänstlag

http://www.sakervatten.se/


1985:716 framgår att näringsidkare ska utföra arbetet fackmässigt. Fackmässighet 

innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man 

kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman. Här ingår att följa Boverkets 

Byggregler (BBR), gällande branschregler och de monteringsanvisningar som gäller för 

de produkter som ska installeras.

Försäkringsbolagen har fört in krav i sina försäkringsvillkor på utförande av 

auktoriserade företag och utförande enligt branschregler.

Anlita alltid ett auktoriserat vvs-företag, då är du säker på att arbetet utförs enligt 

Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.

Kräv ett intyg/dokument av entreprenören över utfört arbete. Det bör påtalas 

redan innan arbetena påbörjas.

Förtydligande gällande elinstallationer:

Elinstallationer skall utföras av en behörig elektriker och ett registrerat företag i 

enlighet med Elsäkerhetsverkets regler.

Intyg, beroende på arbetets art, kan vid behov uppvisas för styrelsen.

Förtydligande gällande ventilationsarbeten, t.ex. byte av 

fläktkåpa:

Alla förändringar av ventilationskanaler och fläktkåpor ska vara godkända och

injusterade av behörig entreprenör. Intyg på installation och injustering ska vid

anmodan uppvisas för styrelsen

Lägenheterna är kopplade till centralventilation varvid Grundregler ovan ska 

följas.

Förtydligande gällande arbeten med tätskikt i våtutrymme:

Arbeten skall utföras enligt BBV Byggkeramikrådets regler. 

Intyg på utfört arbete ska vid anmodan uppvisas för styrelse.

Ansvar:

Föreningen ansvarar ej för av medlem utfört arbete eller för framtida skador orsakade 

av medlemmens renoveringsarbeten. Detta ansvar förblir alltid hos 

lägenhetsinnehavaren och lägenhetsinnehavarens försäkringsbolag. Därför är det 

viktigt att denne stämmer av med sitt försäkringsbolag och föreningen innan arbetet 

påbörjas.
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