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Ordningsregler i Brf. Malacka 

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 ordnings-
frågorna. 

Styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla boende 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 är bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlem-
mar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. 
Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand. Om föreningen har egna 
hyresgäster gäller reglerna även dem. 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo 
kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda 
till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen 
alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots 
uppmaningen inte följer reglerna, kan det bli 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. Ansvar för ordningen 
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, ta i första hand kontakt med någon i styrelsen eller se 

anslag i entré eller i hiss, för eventuell information. 

2. Om säkerhet 
a. Tillse alltid att entrédörr i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
b. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten, varken via porttelefon eller vid 

entrédörr. Fråga personen om dess ärende om du är osäker.  
c. Vinds- och källardörrar har av brandsäkerhetsskäl försetts med dörrstängare. Ställ 

aldrig upp dessa dörrar med kil eller motsvarande. 
d. Var försiktig med eld. 
e. Rökningen är ej tillåten i gemensamma utrymmen inkl vindsaltanerna. 
f. Din lägenhet är utrustad med brandvarnare. Det är din skyldighet att kontrollera den 

och byta batterier när det behövs. 
g. Meddela gärna någon granne eller styrelsen om du är bortrest en längre tid. (Mer än 4 

veckor). I händelse av akut situation (t ex vattenläcka) är det av vikt för styrelsen att 
veta.  

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

4. Balkonger, vindsaltaner 
Balkonger/altaner får inte användas för: 

a. Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. 
b. Skakning av mattor, sängkläder m m. 
c. Grillning, (el-grill undantaget). 
d. Marschaller och pyrotekniska pjäser. 

Placera blomlådor innanför balkongräcket. 

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid 
kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 

Se till att det inte kastas fimpar från balkongerna. 

Vindsaltanerna är allmänna och kan med fördel användas för olika former av umgänge.  

Rökning är förbjuden på altanerna. 

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. 
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5. Mattpiskning 
För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m finns piskställning på norra gården. 

6. Matning av fåglar 
Matning av fåglar och andra djur är inte tillåten inom fastigheten på grund av att det 
riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur. 

7. Tvättstuga 
Föreningen har två tvättstugor, en i varje hus. Bokningsschema och särskilda 
ordningsregler finns anslagna i tvättstuga. Boende kan boka tid i valfri tvättstuga. 
Bokning sker med tvättkloss i tavla direkt utanför aktuell tvättstuga.  

8. Cyklar, mopeder/MC, barnvagnar och rullatorer 
Cyklar ska placeras i cykelställ eller i ”cykelrum” i resp hus. Moped/MC får parkeras på 
gården utan att hindra tillträde till resp entré. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i 
entrén eller nere i källargång. 

9. Gården 
a. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m m samlas ihop efter dagens slut. 
b. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt 

skadar fasaden eller underlaget. Tag själv bort utbrunna marschaller och eventuella 
stearin- och sotfläckar. 

c. Parkering får endast ske på avsedd plats.  

10. Avfallshantering, el-avfall och kemiska produkter 
a. Föreningen källsorterar avfallet, markerade kärl och olika avfallsprodukter finns 

placerade i sophuset. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn. 
b. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt. Fraktion för småel finns i 

sophuset. 

OBS!! Vid större ansamling av skräp, t ex vid slutstädning av lägenhet eller förråds- 

rensning, hänvisas till Kristianstads Kommuns återvinningscentral i Snårarp. 

Renhållningen Kristianstad • Återvinningscentraler • Centraler för grovavfall och farligt 
avfall 

11.  Källare och vind 
På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats d v s i 
resp förråd. Gångarna ska hållas fria från saker. Undvik att förvara stöldbegärlig egen-
dom på vind och i källare. Brandfarliga och explosiva varor får inte förvaras på vind eller 
i källare. 
 
 
 
 

http://www.renhallningen-kristianstad.se/lamna-har/atervinningscentraler/
http://www.renhallningen-kristianstad.se/lamna-har/atervinningscentraler/
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12. Parabolantenn 
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan 
utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. 

13. Hissar 
Hissarna är försedda med innerdörrar. Dessa måste obehindrat kunna stängas för att hiss 
ska fungera. Transportera aldrig gods i hissen utan att någon person medföljer.  

Vid stopp, tryck på larmknapp på panelen och prata med operatör. Faktauppgifter 
framgår av etikett på hissväggen. Vid fel som inte behöver omedelbar avhjälpning, 
kontakta styrelsen, som i första hand rapporterar driftstörningar. 

14. Husdjur 
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och 
inte heller rastas i föreningens planteringar. Plocka upp eventuell spillning. 

15. Störningar 
För att alla 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 lägen-
heten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i 
trapphus, hiss och tvättstuga. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar mellan kl 22-06. 
Man bör därför undvika att köra t ex tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Ska du ha 
fest, bör du i förväg informera de närmaste grannarna i god tid innan. Tänk på att bara för 
att man förvarnar om fest, kan man inte härja hur som helst. 

16. Andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens tillstånd. Begäran om tillstånd ska vara skriftlig 
och innehålla skäl för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyr-
ning ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. 

Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom en ansökan till 
hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. 

17. Lägenhetsunderhåll 
Bostadsrätthavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och 
vad som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.  

Om något går sönder måste du se till att det repareras. 

Bostadsrättshavaren svarar för underhåll av karm och båge i fönster och balkongdörr. 
(insida och mellansida). 

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador 
kostar stora pengar och leder till stort obehag för dem som drabbas. Styrelsen uppmanar 
bestämt att boende tecknar särskild bostadsrättsförsäkring. 
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18. Förändringar i lägenheten 
Mindre förändringar får normalt göras i lägenheten. Man 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 man 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 bullerstörande arbeten utförs i lägenheten; sådana bör i första hand 
utföras under dagtid. 

19. Om du flyttar 

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar 
lägenheten också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. 
Ta alltid reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om 
medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. 

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. 
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