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BRF TUPPASKOLAN 
TRIVSELREGLER - 2013 drs upplaga 

Forutom foreningens stadgar galler foljande trivselregler for att alia ska trivas! 

Ansvar for ordningen 
Styrelsens uppgift ar att ta hand om den lopande forvaltningen av foreningen och 
verkstalla de beslut, som foreningsstamman fattar. I den lopande forvaltningen ingar ocksa 
ordningsfragorna. 
Detta irmebar att styrelsen har ansvaret for att det ar ordning och reda bade i och utanfor 
huset/husen. 
Alia ar skyldiga att kanna till och ratta sig efter trivselreglema. Att bo i bostadsratt innebar ett 
gemensamt ansvar. Som medlem i foreningen har du inte bara ratten till en bostad i 
foreningens hus utan du har ocksa skyldigheter mot foreningen och ovriga medlemmar! 
For vem galler reglerna 
Trivselreglema galler inte bara dig som bostadsrattsinnehavare. Aven ovriga 
familjemedlemmar omfattas liksom gaster, itmeboende eller hantverkare som utfor arbete at 
dig i lagenheten. Om foreningen har egna hyresgaster galler reglema aven dem. 

Vad hander om trivselreglema inte foljs 
Enligt bostadsrattslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifragasatta om du skall fa bo kvar om 
trivselreglema inte foljs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglema maste 
styrelsen alltid forst uppmana medlemmen att folja reglema. Forst darefter och om 
medlemmen trots uppmaningen inte foljer reglerna kan det blir fraga om uppsagning. 

Har du fragor 
Har du funderingar over nagot som tas upp i dessa trivselregler ar du alltid valkommen att 
kontakta styrelsen. 

1. AUman aktsamhet och hansyn 
* Tank pa att vara radd om och val varda foreningens egendom. Kostnader for underhall och 

reparationer betalas av alia gemensamt. 
* Om akut skada intraffar i huset tag i forsta hand kontakt med fastighetsskotaren, i andra 
hand med jouren (se anslag i port alt hemsidan) eller med nagon i styrelsen. 

* For alias trevnad tank pa att visa respekt och omtanke for dina grarmar. 

2. Allman sakerhet 
* KontroUera noga att alia lasta dorrar och grindar till och inom fastigheten gar i las efter 

In-eller utpassering. Om du av olika anledningar maste halla dorrar eller grindar tillfalligt 
oppna: hall uppsikt over dessa. 

* Slapp inte in nagon okand person i fastigheten. Var sarskilt vaksam nar du oppnar via 
porttelefonen. 

* Meddela grannar eller styrelsen om du ar bortrest under en langre tid. 
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3. Brandsakerhet 
Pa grund av brandsakerhet far ingenting forvaras i entreer, trappuppgangar eller korridorer, sa 
som bamvagnar, rullatorer, cyklar, sopor, byggmateriel o dyl. Inte ens en dorrmatta fkr fmnas. 
Detta beror pa att trappuppgangen ar en utrymningsvag och inte far innehalla foremal som 
kan hindra eller forsvara utrymning. Aven sma foremal kan i en rokfylld trappuppgang 
resultera i att manniskor ramlar och da blir oformogna att ta sig ut pa egen hand. 
(Brandskyddslagen). 
Var forsiktig med eld. Din lagenhet skall vara utmstad med brandvamare och brandfilt. 
Om dessa saknas, tag kontakt med fastighetsskotaren. Ytterligare information om 
brandsakerhet lamnas av styrelsen. 

4. Gemensamma kostnader 
Var sparsam vid varmvattenforbmkning och lamna inte vatten rinnande i onodan. Meddela 
fastighetsskotaren om kranar star och droppar. Var ocksa sparsam med el i fastighetens 
samtliga utrymmen. Kostnader for vatten och el betalas av alia bostadsrattsirmehavare 
gemensamt. 

5. Balkonger, altaner 
Balkonger/altaner far inte anvandas for: 
* permanent forvaring av foremal som inte hor till normal balkongmoblering. 
* skakning av mattor. 
* grillning, om inte narboende grannar gett sitt samtycke. 
* rokning pa skolbyggnadens balkong ar inte tillaten. Rokning pa aimexets balkonger ar inte 
heller tillaten, om detta stor narboende. 

Placera blomlador innanfor balkongracket och vattna inte pa ett sadant satt sa att det stor dina 
grarmar. 
Fonster och balkongdorrar far inte sta oppna pa ett sadant satt att de tar skada av nederbord. 

6. Mattpiskning 
All piskning av mattor skall ske vid dar for avsedd piskstallning (fmns pa baksidan av 
skolbyggnaden). 

7. Matning av faglar 
Matning av faglar med fro ar inte tillaten inom foreningens omrade (tomt) pa grund av 
att det riskerar att locka till sig rattor eller andra skadedjur. 

8. Tvattstuga 
Foreningen har 2 st. tvattstugor i Skolans kallare. Bokningsschema och sarskilda 
ordningsregler firms anslagna i tvattstugoma. 
Mattor far inte far tvattas i tvattmaskiner avsedda for hushallstvatt. 
OBS! Var och en stadar efter sig 

9. Cyklar och mopeder 
Cyklar och mopeder ska forvaras eller parkeras i avsedda cykelstall eller i de lasbara 
cykelforraden pa garden, altemativt eget forrad. 
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10. Entre och trappuppgangar 
Affischering i entre och trappuppgang ar inte tillaten utan styrelsens medgivande. 
Ej heller far bamvagnar och cyklar parkeras. Se under brandsakerhet. 
Undantag: Pa plan 2 i skolbyggnaden finns parkering for bamcyklar och bamvagnar. 

11. Nycklar 
De nycklar som tillhor bostaden ar: Entredorr och grindar: 2 st., Lagenhetsdorr: 2 st., Kallare, 
gymnastiksal och tvattstuga: 1 st., Cykelstall: 2 st., Markdrer till bastu: 1 St., till gymnastiksal 
2 St. och till tvattstuga 1 st. Detta ar ett minimum. Vid behov av ytterligare nycklar bestalls 
dessa via fastighetsskotaren och bekostas av lagenhetsinnehavaren. 
OBS! Vid agarskifte ska alia nycklar overlamnas till den nya irmehavaren. 

12. Garden, grindar och rokning. 
Foraldrar ansvarar for att bamens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. 
Till garden firms 5 stycken grindar och 2 av dessa ar olasta. For att hindra genomgang av 
obehoriga ar grindama mot Jamvagsgatan, Skolallen och parkeringen vid Borgmastargatan 
lasta och det kravs nyckel. 
Vid behov av att oppna de stora grindama mot Skolallen erfordras sarskild nyckel. Kontakta 
fastighetsskotaren. 
Garden ar till for alia boende och far gama anvandas for arrangemang. Glom inte att i forvag 
informera grannama. Gardsfester maste dock vara avslutade senast kl. 23.00 om inte aimat 
overenskommits. 
Bollspel ar tillatet pa grasmattan, gransande till Jamvagsgatan, for bam till boende i 
foreningen. 
Det ar inte tillatet att roka i trappuppgangar och hissar eller i nagra av fastighetemas 
gemensamma lokaler. Cigarretfimpar ska laggas i befintliga askkoppar. 

13. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 
Foreningen vill uppmuntra till kallsortering. Markerade karl for olika avfallstyper firms 
placerade i atervinningsstationen pa garden. Vanligen respektera indelningsordningen av 
miljohansyn (se anslag i miljomm). 
Sopkarlen, placerade i anslutning till atervinningsstationen, far endast anvandas for sedvanligt 
hushallsavfall. Se till att soppasama ar val forslutna sa att inte matrester sprids i sopkarlen 
och i utrymmet for dessa. Lagg inte vassa foremal i soppasen sa att dessa gar sonder och 
kanske innebar att nagon kan komma till skada. 
Kartonger och ovrigt emballage ska vikas ihop eller tas isar for att spara utrymme; foreningen 
betalar for varje tomning. Fargburkar och andra kemiska produkter far inte lamnas i 
atervirmingskarlen utan ska lamnas pa narmaste miljostation av resp. bostadsrattshavare. 
Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in sarskilt och skall darfor lamnas pa av 
foreningen sarskilt anvisad plats i atervinningskarlen. (galler glodlampor och batterier.) 
Ovrigt elektronikavfall bortforslas av respektive bostadsrattshavare. 
Vitvaror omfattas av producentansvar vilket innebar att alia leverantorer ar skyldiga att ta 
emot dem for atervinning. Foreningen atar sig inte att forsla bort vitvaror och det ar darfor 
inte tillatet att stalla nagra vitvaror i miljorummen. 
Foreningen atar sig inte att forsla bort byggavfall och det ar darfor inte tillatet att lamna 
byggavfall i fastighetens aterviimingsstation. 
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14. Kallarfdrrad 
I kallarforrad kan personliga tillhorigheter forvaras. Varje lagenhets forrad ar markt med 
lagenhetsnummer. Gangama skall dock hallas fria fran saker och far inte belamras. Undvik att 
forvara stoldbegarlig egendom i kallar- och lagenhetsforrad. 
Inga brandfarliga amnen far forvaras i forraden. 
15. Parkeringsplatser 
Foreningen har 44 parkeringsplatser som ar till for vara medlemmar. 
Irmehavare av parkeringsplats ska i fordonets framrata synligt placera det av foreningen 
utdelade parkeringstillstandet. 
Om giltigt parkeringstillstand saknas tas en kontrollavgift ut. Det ar inte tillatet att forvara 
skrotbilar som bedoms vara fordonsvrak pa parkeringsplatsen. Det inte tillatet att tvatta eller 
utfora reparationsarbeten pa parkeringsplatsen sa att andra parkeringsplatsinnehavares fordon 
skadas eller hindras att anvanda sina platser. 
Ej heller far skydd eller andra anordningar sattas upp sa att andra hyresgaster hindras fran att 
anvandaa sina platser. 
Se ditt hyresavtal for fullstandiga villkor. 
Har du fragor om t.ex. lediga platser, kontakta fastighetsskotaren. 

16. Husens exterior 
Det ar inte tillatet att fasta nagra foremal pa fasaden utan styrelsens skriftliga tillstand. 
Paraboler far inte monteras pa vare sig fasad eller balkongracke. 
Den som vill satta upp markiser eller glasa in balkonger skall ansoka om tillstand hos 
styrelsen. 
17. Husdjur 
Irmehavare av husdjur ansvarar for att dessa inte stor eller fororenar i fastigheten. Husdjur far 
inte rastas pa garden. Alia hundar ska vara kopplade inom tomtgransen. 

18. Storningar 
For att vi alia ska trivas ar det viktigt att vi inte stor varandra. Alia boende ar skyldiga att visa 
hansyn. Bostadsrattslagen ser strangt pa storningar! Den som stor och inte rattar sig efter 
tillsagelse fran styrelsen kan bli uppsagd fran lagenheten. Skyldigheten galler i lagenheten 
men ocksa i samtliga gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss, tvattstuga samt gard. 
Hansyn galler dygnet mnt men man far inte fora oljud mellan kl. 22.00 - 07.00 sondag till 
torsdag. Fredag och lordag galler kl. 23.00 - 08.00. 
Meddela gama dina grannar om du ska ha fest. 
Sarskilt storande arbeten som t ex borming skall ske mellan 08.00 - 18.00 mandag - fredag. 
Lordag galler tiden mellan kl. 12.00 - 16.00. Om du kommer att stora vid upprepande 
tiUfallen t ex renovering skall du ansla detta i porten/hissen. I meddelandet uppger du vem du 
ar, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt var du kan nas. 
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19. Andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand kraver styrelsens samtycke. Begaran om samtycke ska vara skrifitlig 
och gdrs pa foreningens blankett samt iimeh&lla skalet for begaran, tidsperiod och vem som 
ska hyra lagenheten. 
Andrahandsuthyrning beviljas sex manader i taget. Tank pa att du som hyr ut ar fullt ansvarig 
under hela andrahandsuthymingen. 

20. Lagenhetsunderhall 
Bostadsrattsinnehavare ansvarar for att underhalla lagenheten. Vad som ingar i lagenheten 
och som ska underhallas framgar av foreningens stadgar. Till lagenheten raknas normalt 
lagenhetens golv, vaggar och tak, inredning i kdk och badrum, glas och bagar i fonster samt 
inner- och ytterddrrar. 
Om nagot gar sonder maste du se till att det repareras. Det ar sarskilt viktigt att du har uppsikt 
over lagenhetens vatutrymmen. Lackageskador kostar stora pengar och leder i ailmanhet till 
stort obehag for den som drabbas. 
Vid renovering i vatutrymmen skall arbeten utfdras pa ett fackmannamassigt satt samt enligt 
gallande branschregler. 

21. Elektriska installationer 
Alia fasta elektriska installationer skall vara utfdrda av behorig elektriker. Kontakta 
fastighetsskotaren om du vill ha rekommendation om behorig elektriker. Inga forandringar far 
gdras i proppskap utan styrelsens skriftliga tillstand. 

22. W S installationer 
Inga arbeten pa fastighetens rdr-, varme- eller ventilationssystem far goras utan styrelsens 
skriftliga tillstand. 

23. Forandringar i lagenheten 
Mindre forandringar far goras i lagenheten. Du far t ex lagga nya golv, satta upp nya skap 
eller byta ut vitvaror i kdket. Mer omfattande forandringar kraver dock styrelsens tillstand, 
t ex om du vill ta ner en barande vagg, dra nya rdr i kdk och badrum. Ibland kan det ocksa 
behdvas bygganmalan fdr att utfora vissa atgarder i lagenheten. Kontakta alltid styrelsen 
innan du satter igang! Tank ocksa pa att ta hansyn till de omkringboende nar du utfdr stdrande 
arbeten i lagenheten. Dessa arbeten skall utfdras enligt reglema fdr stdrande arbeten i punkt 
17. 

24. StatuskontoU 
Fdr att sa langt som mdjligt undvika och reducera skador pa vara fastigheter gdr vi en med 
jamna mellanmm en aterkommande StatuskontoU. 
Den irmebar kontroll av lagenhetemas och ovriga lokalers allmanna status. Da kan vi 
upptacka ev. brister i god tid och om olyckan anda ar framme, far vi en lagre sjalvrisk. 

25. Forsakring 
Hemfdrsakring fdr bostadsratt ingar numera i foreningens fdrsakringar och behdver darfor 
inte tecknas separat av innehavaren. Observera dock att Idsdre och inventarier inte ingar i 
foreningens forsakring utan maste tecknas separat som "vanlig" hemfdrsakring. 
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26. Avgift Avgiften till foreningen betalas manadsvis och skall vara foreningen tillhanda via den 
ekonomiska forvaltaren senast forfallodagen. Detaining kan ske via autogiro. I avgiften ingar 
bl.a. el, varme och vatten. 

Fraga styrelsen vilka rutiner som galler vid overlatelse. Tank pa att den som overtar din 
lagenhet ocksa ska godkannas som medlem i foreningen innan inflyttning far aga rum Tag 
darfor reda pa vad som kravs for att fa medlemskap. Tillsammans med en ansokan om 
medlemskap ska aven ett exemplar av dverlatelseavtalet lamnas till styrelsen. 
Medlemsparmen ar foreningens och skall lamnas till den som overtar din lagenhet! 
Nya parmar kan kopas av fastighetsskotaren for en expeditionsavgift om 125 kr per parm. 

Om vi alia samarbetar och verkar for ordning och reda, far vi en trevlig 
forening, dar kostnaderna inte skenar ivag i onodan. 
For styrelsen 

27 Om du tanker flytta 


