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Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett delat ansvar för att skapa en trivsam miljö och god 

ekonomi till nytta för alla medlemmar i föreningen. Föreningen äger husen med tillhörande 

lägenheter samt den gemensamma gräsytan med tillhörande lekplats, gemensamhetshus, 

parkeringsplatser, gångbanor och vägar inom området. Medlemmarna innehar nyttjanderätten 

till sin bostadsrätt med tillhörande trädgård med uteplats, förråd, fasta externa konstruktioner 

såsom vindskydd, staket och balkongräcke. Styrelsens målsättning är att föreningens 

utformning och karaktär ska bibehållas med en jämn och hög standard för alla medlemmars 

trivsel och säkerhet. 

1. Bostadsrätten 

 Bostadsrättsinnehavaren skall vara aktsam om, väl vårda och tillvarata såväl egen 

bostadsrätt med tomt såväl som utemiljö och föreningens egendom i övrigt. 

 Det är medlemmens skyldighet att teckna hemförsäkring.  

 Föreningen står för bostadsrättstillägget och detta behöver alltså inte medlemmen själv 

teckna. 

1.2 Ändring i bostadsrätt. 

 Då större ändringar i bostadsrätten med tillhörande förråd och trädgård planeras, 

erfordras styrelsens medgivande. Exempel på sådana ändringar är flytt av väggar, 

elinstallationer, isolering av förråd och montage av parabol. 

Exempel på ändringar som inte beviljas av styrelsen är ommålning av hus- och 

förrådsfasad, utbyte av entrédörr, nedtagning av vindskydd och skiljeplank. 

 För uppsättning av markis, se föreningens policy. 

1.3 Skador i bostadsrätten  
 

 Se föreningens stadgar och gränsdragningslista. 

 

 

 

 



 

2. Gemensamhetshuset 

 

 Se föreningens hemsida. 

 www.cementbrannaren2.se 

 

 

3. Gemensam utemiljö 

 Förvaring av personliga tillhörigheter utanför den egna tomtgränsen ej tillåtet 

 Håll trottoar och gångbanor utanför ert hus snöfritt. 

 Husdjur skall hållas under uppsikt för att inte ofreda granne och för att förebygga att 

de orsakar skador eller olägenheter. Husdjur får inte vistas på lekplatsen. 

 

4. Trädgård 

 Underhåll och vårda hela husets tillhörande trädgård såsom rabatter, gräsytor och 

plattläggning. Även det som finns omedelbart utanför ens trädgård eller garageuppfart. 

 För att undvika att fukt hålls kvar på förrådsväggen skall de tomter som har 

häckrabatter parallellt med baksidan av förrådsväggar klippas så att en distans på 20 

cm fås mellan vägg och häck. 

 Inga växter får klänga direkt mot träytor utan spaljé skall användas. Spaljé skall 

monteras så att det blir en distans mot vägg på minst 10 cm. 

 Vid plantering av träd på tomt, skall trädslag väljas som förädlats med små rotsystem. 

Stora rotsystem spräcker asfalt och plattor. 

 Vid plantering av rosor nära hus- eller förrådsfasad skall biomatta runt roten användas 

eftersom rötterna annars letar sig ner till dräneringen. 

 För att förhindra fuktskador på husfasaden skall korgar nederst på stuprör vid behov 

rensas samt skall stå rakt ut. 

 Lånade trädgårdsredskap återlämnas i fullgott skick. 

 Slang och munstycke som är monterat på vattenutkast för vattning på altansidan skall 

tas bort inför vintern så att det inte uppstår frostskador. 

 

 

 

 

 

 



5. Miljö och säkerhet 

 Av miljöhänsyn är alla former av biltvätt med vatten, högtryck, schampo eller annat 

avfettande medel inte tillåten inom föreningens område. Välj istället närliggande 

tvätthall med rengöringsanläggning. 

 Endast krypkörning är tillåten på Polis Larssons väg, maximal hastighet 10 km/h. 

Medlemmar bör även tillämpa denna regel utanför föreningsområdet på Sjöströms 

väg. 

 Med tanke på alla kringspringande småbarn är parkering på gata, trottoar eller i 

vändzon på Polis Larssons väg inte tillåten. Gäller även den lilla gatudelen mellan 

Polis Larssons väg 64 och fristående rabatt. 

 Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att informera besökare och gäster.  

 På helger skall vi hålla besöksparkeringen fri till besökare. Har man två bilar bör en 

ställas på t.ex Sjöströms väg. 

 

8. Miljörum 

 Sortering av hushållssopor i rätt kärl. 

 Miljöhuset är avsedd för hushållssopor.  

 Grovsopar som tex stora plast och kartonger lämnas på återvinningstation (Ollebo) 

 

7. Trivsel 

 För allas trivsel bidrar alla genom att inte störa grannar med t.ex hög ljudnivå på 

stereo/tv eller renoveringar. 

 Vardagar mellan kl 21.00 – 07.00  

 Helger renoverar man inte mellan kl 18.00 - 09.00. 

 Musik på helger spelar man så man inte stör grannar mellan kl 23.00-09.00. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

 


