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Ordningsregler i Riksbyggen Brf Bergängen i Nacka 
 
Dessa ordningsregler ga ller fo r medlemmar och boende som ett komplement till fo reningens stadgar. 
 
Mer information om fo reningen finns pa  fo reningens hemsida www.bergangen.se och 

mitt.riksbyggen.se (inloggning krävs). 
 
Har du fra gor o ver na got som tas upp i dessa regler a r du va lkommen att kontakta styrelsen. 
Kontaktuppgifter finns anslagna i varje port och pa  va r hemsida. 

Ansvar för ordningen  
Styrelsens uppgift a r att ta hand om den lo pande fo rvaltningen av fo reningen och verksta lla de beslut 
som fo reningssta mman fattar. I den lo pande fo rvaltningen inga r ocksa  ordningsfra gorna. Detta inneba r 
att styrelsen har ansvaret fo r att det a r ordning och reda ba de i och utanfo r husen. Alla a r skyldiga att 
ra tta sig efter ordningsreglerna.  
 
Att bo i bostadsra tt inneba r ett gemensamt ansvar. Som medlem i fo reningen har du inte bara ra tten till 
en bostad i fo reningens hus utan du har ocksa  skyldigheter mot fo reningen och o vriga medlemmar. 

För vem gäller reglerna 
Ordningsreglerna ga ller inte bara dig som bostadsra ttsinnehavare. A ven o vriga familjemedlemmar 
omfattas liksom ga ster, inneboende eller hantverkare som utfo r arbete a t dig i la genheten. 
Ordningsreglerna ga ller ocksa  fo r andrahandshyresga ster och fo reningens egna hyresga ster.  

Vad händer om ordningsreglerna inte följs 
Om ordningsreglerna inte fo ljs kan styrelsen i allvarligare fall ifra gasa tta om du skall fa  bo kvar. 
Fo rseelser som a r av liten betydelse fo r fo reningen och o vriga medlemmar kan inte leda till 
avhysning/uppsa gning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna ma ste styrelsen 
alltid fo rst uppmana medlemmen att fo lja reglerna. Fo rst da refter och om medlemmen trots 
pa pekande inte fo ljer reglerna kan det bli fra ga om avhysning/uppsa gning. 

1. Om allmän aktsamhet 
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och repa-

rationer betalas av alla gemensamt. 
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren, den tekniske för-

valtaren eller någon i styrelsen enligt anslag i porten. 

2. Om säkerhet  
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.  
c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. 
d) Var försiktig med eld. 
e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.  

http://www.bergangen.se/
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3. Om gemensamma kostnader 
Kostnader fo r vatten och el betalas av alla bostadsra ttsinnehavare gemensamt. Var da rfo r sparsam vid 
varmvattenfo rbrukning och la mna inte vatten rinnande i ono dan. Byt kranpackning na r vatten sta r och 
droppar. Var ocksa  sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.  

4. Balkonger, altaner 
Balkonger/altaner fa r inte anva ndas fo r: 
a. permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. 
b. skakning av mattor, sängkläder mm. 
c. grillning. 
 
Tänk på att:  
d. placera blomlådor innanför balkongräcket. 
e. se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig 

nederbörd och/eller snösmältning (gäller ej inglasade balkonger). I de lägenheter som finns  på de 
våningar som är utsatta för inbrottsrisk skall altandörren inte bara vara stängd utan även vara låst 
samt ha ett speciellt dörr-och låshandtag.  

f. det krävs tillstånd av föreningen för inglasning av balkong samt bygglov. 

5. Matning av fåglar 
Matning av fa glar a r inte tilla ten inom fastigheterna pa  grund av att matrester riskerar att locka till sig 
ra ttor eller andra skadedjur. 

6. Tvättstuga 

Fo reningen har totalt 4 st tva ttstugor bela gna pa  Finntorpsva gen 8 och 9, Setterwalls va g 4 och Fredrik 
Jahns Gra nd 6. Bokningsschema och sa rskilda ordningsregler finns anslagna i tva ttstugorna.  
 
OBS! Mattor fa r inte tva ttas i tva ttmaskiner avsedda fo r husha llstva tt. Det finns en grovtva ttmaskin i 
tva ttstugan pa  Setterwalls va g 4. 

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer 
Cyklar ska fo rvaras i anvisade cykelrum eller cykelsta ll i anslutning till respektive byggnad. Cyklar och 
mopeder fa r ej sta llas utanfo r porten da  det kan fo rhindra fri va g fo r utryckningsfordon. Mopeder fa r ej 
fo rvaras inomhus pga brandfara. Barnvagnar och rullatorer fa r inte placeras i entre n. Det finns 
anvisade barnvagnsrum i respektive byggnad. 

8. Utemiljöer 

a. Det är förbjudet att slänga skräp och fimpar utanför föreningens portar och lokaler. Det råder en-
ligt lag rökförbud utanför portarna och på föreningens publika platser. Respektera skyltarna.   

b. Gården på Fredrik Jahns Gränd får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg in-
formera grannarna. Ingen bokning krävs.  

c. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasa-
den. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar. 

d. Grillning på uteplatser eller i trädgård skall ske med varsamhet så att boende inte störs. 
e. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. 
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9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 
a. Sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. 
b. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids.  
c. Använd avsedda bruna avfallspåsar vid sortering av matavfall. 
d. Tidningar, förpackningar av papper, glas, metall, plast och små batterier lämnas i återvinningsstat-

ionen på Finntorpsvägen.  
e. Grovsoprummet på Finntorpsvägen 5 används för skrymmande avfall, för undantag läs nedan 

punkt i och j. Allt avfall ska rymmas i baljorna.  
f. Alla grovsopor ska placeras i de avsedda behållarna! Inga grovsopor får placeras på golvet!   
g. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme, föreningen be-

talar för varje tömning. 
h. Bilbatterier, färgburkar, andra kemiska produkter och lysrör får inte lämnas i grovsoprummen 

utan ska lämnas på närmaste miljöstation.  
i. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och lämnas i avsedd balja för el-avfall i 

grovsoprummet på Finntorpsvägen 5.  
j. Vitvaror, kyl, frys, tvättmaskin m.m. får under inga omständigheter ställas i grovsoprummet, utan 

skall transporteras till återvinningscentral av dig som medlem.  
k. Byggavfall samt möbler och andra skrymmande grovsopor får varje medlem/hyresgäst själv frakta 

till bemannad återvinningscentral, närmaste är Boo Återvinningscentral. 

10. Källare och vind 
Pa  vind och i ka llare fa r personliga tillho righeter endast fo rvaras pa  avsedd plats i sitt eget fo rra d. 
Ga ngarna ska ha llas fria fra n saker och fa r inte belamras. Undvik att fo rvara sto ldbega rlig egendom pa  
vind och i ka llare. 
 
Om fo rra dsutrymmet inneha ller faciliteter som ma ste vara tillga ngliga, t.ex. avsta ngningsventiler fo r 
vattentillfo rsel, ma ste kopia av nyckel till fo rra det deponeras pa  expeditionen. 

11. Parabolantenn 

Det a r inte tilla tet att utan styrelsens tillsta nd sa tta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn pa  
tak, fasad eller balkongra cke. 

12. Husdjur 
Innehavare av husdjur ska o vervaka att dessa inte sto r eller fo rorenar i fastigheten och inte heller 
rastas i planteringar eller pa  barnens lekytor. Husdjuren skall ha llas kopplade. Plocka upp djurets 
spillning. 

13. Störningar 

Fo r att alla ska trivas a r det viktigt att man inte sto rs av omkringboende. Alla boende a r skyldiga att 
visa ha nsyn. Lagen ser stra ngt pa  sto rningar! Den som sto r och inte ra ttar sig efter tillsa gelse fra n 
styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli avhyst/uppsagd fra n la genheten. Skyldigheten ga ller 
ocksa  i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tva ttstuga. 
 
Exempel pa  sto rningar kan vara: ho g musik, tv-spel/datorspel som fo ranleder rop na r det ga r 
bra/da ligt, sorl fra n fester, renoveringsarbeten m.m. 
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Reglerna ga ller dygnet runt men a r extra angela gna att fo lja vardagar fra n kl 23 pa  kva llen till kl 07 pa  
morgonen. Man bo r da rfo r undvika att ko ra tva tt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest sa  
informera ga rna grannarna i god tid innan om du tror att du kan komma att sto ra grannarna. 

14. Andrahandsuthyrning  
Uthyrning i andra hand kra ver styrelsens samtycke. Anso kan om andrahandsuthyrning sker via 
Riksbyggens hemsida, mitt.riksbyggen.se.  
 
Styrelsen godka nner ej uthyrning genom Airbnb, eller liknande fo rmedling, eftersom detta betraktas 
som hotellverksamhet. Om uthyrningen ska pa ga  la ngre tid a n tva  a r ska hyresga sten avsta  fra n 
besittningsskydd. Besittningsskyddet fo r andrahandshyresga st avtalas bort genom anso kan till 
hyresna mnden, som har sa rskild blankett fo r detta. Styrelsen godka nner la ngst ett a r i taget.  
 
Fo reningen ha ra tt att ta ut en avgift fo r andrahandsuppla telsen. Avgiften fa r uppga  till ho gst 10% 
a rligen av ga llande prisbasbelopp fo r det a r la genheten a r uppla ten i andra hand. 

15. Lägenhetsunderhåll och försäkring 
Bostadsra ttsinnehavare ansvarar fo r att underha lla la genheten. Vad som inga r i la genheten och som 
ska underha llas framga r av fo reningens stadgar. Till la genheten ra knas normalt la genhetens golv, 
va ggar och tak, inredning i ko k och badrum, glas och ba gar i fo nster samt inner- och ytterdo rrar. Om 
na got ga r so nder ma ste du se till att det repareras.  
 
Det a r sa rskilt viktigt att du har uppsikt o ver la genhetens va tutrymmen. La ckageskador kostar stora 
pengar och leder i allma nhet till stort obehag fo r den som drabbas. 
 
Det a r viktigt med hemfo rsa kring. En sa rskild bostadsra ttsfo rsa kring a r obligatorisk.  

16. Förändringar i lägenheten  
Mindre fo ra ndringar fa r go ras i la genheten. du fa r t ex la gga nya golv, sa tta upp nya ska p eller byta ut 
vitvaror i ko ket. Mer omfattande fo ra ndringar kra ver dock styrelsens tillsta nd, se gra nsdragningslistan 
pa  www.bergangen.se. Ibland kan det ocksa  beho vas bygganma lan fo r att utfo ra vissa a tga rder i 
la genheten. Ta nk ocksa  pa  att ta ha nsyn till de omkringboende na r du utfo r bullersto rande arbeten i 
la genheten. Dessa bo r i fo rsta hand utfo ras under dagtid. Renovering fa r utfo ras mellan kl 07.00 och 
20.00 pa  vardagar samt 08.00 till 20.00 pa  helger. 

 
 
 

Dessa ordningsregler a r faststa llda av Styrelsen Riksbyggen BRF Berga ngen i Nacka,  
Nacka 2021-02-08 


