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TRIVSEL
Varje medlems lägenhet (bostadsrätt) är del av ett hus, där många människor bor. För att
undvika störningar av olika slag och skapa trivsel är det därför nödvändigt att ta hänsyn till
övriga boende och acceptera att det måste finnas vissa regler för boendet.

Föreningen har på föreningsstämma fastställt följande regler och anvisningar för boendet.
Alla medlemmar ombeds ta del av dessa och iaktta dem. Självfallet täcker dessa
ordningsregler inte alla situationer som kan uppkomma men om vi

- Visar hänsyn till våra grannar
- Uppträder mot övriga boende som vi vill att de skall uppträda mot oss
- Accepterar att en granne någon gång kan anse sig ha anledning be oss rätta till något

finns det förutsättningar för en god grannsämja i huset.

BOENDEKOSTNADEN
Fastigheten är vår gemensamma egendom. Kostnader för reparationer underhåll etc. drabbar
alla i huset. Hjälp därför till att hålla nere kostnader genom att vara aktsam och väl vårda
fastigheten. Allvarliga fel eller skador bör snarast rapporteras till Fastighetsförvaltningen.

STÖRANDE LJUD
I ett hus som vårt med betongkonstruktion fortplantar sig störande ljud lätt. För att inte i
onödan störa grannarna måste vi därför ha vissa regler och bör undvika:

- hög ljudnivå på stereon, radion eller TVn.
- störande musik eller annan underhållning efter klockan 2200 och före klockan 0800
- att använda privat tvättmaskin efter klockan 2200 eller före klockan 0800
- att använda träskor inomhus
- se till att hunden inte skäller i tid och otid

STÖRANDE ARBETEN
Alla renoveringsarbeten ska senast två veckor innan arbetet påbörjas anmälas till
styrelsen för bla tidplanering i samråd med styrelsen. Information om planerat arbete med
angivande om tid och uppgift om eget telefonnummer bör också ges genom anslag i alla
hissar.

Måndag – torsdag: Inga störande arbeten före klockan 0800 och efter klockan 2100.
Fredag – lördag: Inga störande arbeten före klockan 0800 och efter klockan 1700.
Söndag och helgdagar: Inga störande arbeten.

Dessa tidsbegränsningar gäller även fastighetens hyresgäster.



BORRNING I BETONGVÄGG
Använd borrhammare för att minimera störning. Sådan kan hyras alternativt anlita
Fastighetsförvaltningen.  Vanlig borrmaskin får inte användas då det betyder längre arbetstid
och är starkt störande.

GÅRDEN
Regler Brf Beckasinen 18
Grill på gården får användas av medlem med gäster liksom av föreningens hyresgäster.
Tidsbokning sker i förväg i pärm vid grillplatsen.
Aktiviteten vid grillplatsen ska vara avslutad senast klockan 2300 då även grill och
kringliggande område ska vara städat. Senast klockan 1200 följande dag ska använd grillkoll
tas bort och placeras på lämpligt ställe. Ta även bort tändvätska, tändstickor etc – tänk på att
det finns lekande barn på gården!

Husdjur får inte rastas på gården.

Fåglar eller andra djur får inte matas på gården – tänk på att detta lockar råttor till gården.

Gemensamma regler Beckasinen 5, 17 och 18 (gäller hela gården)
Den innergård som är belägen mellan Birger Jarlsgatan, Ingemarsgatan och Valhallavägen är
gemensam (enligt servitut) för alla medlemmar som bor i Beckasinen 5, Beckasinen 17 och
Beckasinen 18. Dock finns vissa inskränkningar i nyttjandet av olika anläggningar som
tillkommit under åren.

"Lusthuset" beläget i anslutning till stora porten vid Valhallavägen 12, tillhör Beckasinen 17
och får inte användas av medlemmar i de andra föreningarna utan lov.

"Grillplatsen" med tillhörande sittplatser under tak, belägen vid Ingemarsgatan, tillhör
Beckasinen 18 och får endast nyttjas av deras medlemmar.

Vi skall alla vara rädda om de planteringar m m som anlagts på gårdarna. Trädgårdsland,
bärbuskar etc som anlagts av en förening får självklart inte nyttjas av medlemmarna i de andra
föreningarna.

Hundar och katter skall vara kopplade vid vistelse på gårdarna. Rastning är inte tillåten!

Gårdsfester skall vara avslutade senast klockan 23.00. Var snäll och visa hänsyn även vid
samkväm på balkongerna.

För samtligas trevnad skall gården hållas fri från skräp. Engångsgrillar och annat får inte
lämnas kvar. Fimpar får inte förekomma! Tänk på att även små barn skall kunna vara på vår
fina gård.

Det är trevligt att barn leker på gården och barnens föräldrar ansvarar självklart för att cyklar
och leksaker inte ligger utströdda över gården. De barncyklar som används på gården skall
dessutom vara märkta med namn och telefonnummer! Bollspel på gården är inte

tillåtet.



TVÄTTSTUGAN
Tvättider bokas nu endast med hjälp av egen nyckelbricka i det nya porttelefonsystemet.
Endast en tid kan bokas men tiden har utökats till fyra (4) timmar: 0700 – 1100, 1100 – 1500,
1500 – 1900 och 1900 – 2300. Tillträde till tvättstugan medges endast när egen bokning finns.
Om tvättiden inte påbörjats 30 minuter efter bokad tid avbokas den automatiskt.

Tvättstugan ska lämnas i städat skick. Tvättmedelshållarna bör torkas ur, tomma
förpackningar ska inte lämnas kvar. Dammfilter på torktumlare och torkskåp ska tömmas och
mangelduken ska inte lämnas upprullad. Vid torkning längre än 90 minuter måste en paus på
10 – 15 min läggas in för att undvika överhettning.
Vid maskinfel kontrollera att alla säkringar i förrummet är hela. Reservsäkringar finns under
eltavlan. Om felet kvarstår anmäl till Fastighetsförvaltningen och sätt gärna en lapp på den
anmälda maskinen om att felet är rapporterat.

Om klagomål finns på att tvättstugan lämnats i oönskat skick - ta kontakt med styrelsen.

SOPOR / GROVSOPRUM
Sopnedkasten är endast avsedda för normala hushållssopor. Det är viktigt att de är väl
emballerade och detta gäller särskilt blöta och fuktiga sopor.

Tidningar och tomglas får inte lämnas i sopnedkasten! Särskilda kärl för dessa finns i
grovsoprummet eller använd kommunens återvinningsstation.

Kartonger och andra skrymmande sopor får inte slängas i soporna. Särskilda regler gäller för
vad som menas med grovsopor – för detaljerad information se nätet.

Kartonger ska plattas till, möbler (stora skåp och liknande) ska vara isärtagna. Kasserade
kläder och andra textilier, skor, lädervaror, köksprylar och växter (dock ej el) bör vara
inslagna i plast eller papper. Grenarna klipps av på julgranar och paketeras på lämpligt sätt.

För följande sopor får husets sophantering inte användas:

- Kyl/frysskåp
- Byggavfall
- Mediciner (lämnas på apotek)
- Kasserade brandvarnare
- Färgburkar
- Flytande vätskor
- Bilbatterier
- Övriga bildelar

Kontakta Miljöförvaltningen för vidare information om sopor som inte hanteras inom
föreningens sophantering.



SÄRSKILDA UTRYMMEN
Källarförråd
Den egna nyckelbrickan fungerar endast i det egna källarförrådet. I källarförrådens gångar får
inget förvaras. Detta kommer i så fall att kastas.

Cykelrum
I fastigheten finns flera cykelrum för medlemmars cyklar.

Det är förbjudet att ställa cyklar i entréer och trappuppgångar. De får inte heller parkeras
utanför portarna, längs husfasaderna, i garaget eller på gården. Observera att cykeln ska vara
märkt med Ägarens namn och lägenhetsnummer.  Ej märkta cyklar transporteras bort efter ca
12 månader.

Barnvagnar
Barnvagnar får inte placeras i entréerna, på trapplan eller liknande platser. Detta blockerar
utrymningsvägarna vid t.ex. brand. Dessutom kan inte städning ske på ett tillfredsställande
sätt.
Balkonger
Mattor, sängkläder och liknande får inte piskas på balkongen. Det finns ett piskställ på
gården. Tvätt ska inte heller torkas synligt på balkongen och undvik att vattna i
balkonglådorna så att de som bor under drabbas.

Infravärme får inte installeras. Markis får sättas upp men samordning med grannar är
önskvärd. Balkongen får inte glasas in, då detta kräver särskilt tillstånd. Grillning är inte
heller tillåten på balkongen.

Trapplan
Dessa ska hållas fria från barnvagnar, leksaker, cyklar, skor och andra föremål som kan
försvåra städningen och hindra eventuell utrymning.

Eventuell uppsättning av tavlor etc. kan göras efter kontakt med styrelsen och i samråd med
granne på samma plan.

Entréer / Porttelefonsystemet
Porttelefonsystemet är öppet klockan 0600 – 2100. Vi ändring av namn/telefonnummer i
systemet kontakta styrelsen.

Öppna aldrig för okända. Alla hantverkare etc. med vilka föreningen har avtal har tillfälligt
fått egen bricka. Det finns alltså ingen orsak att släppa in någon som påstår sig ha uppdrag i
huset.

Vid ombyggnad av lägenhet får material lagras i entrén under dagen. Vid materialtransport
måste dock väggarna skyddas både i entré och i hissar. Ut- och inpassering får inte hindras.



Ventilationssystemen
Ventilationen i lägenheterna styrs av ett frånluftsystem. Utsugsventil finns i badrummet. Dess
inställning får inte ändras. Någon gång om året bör man ta ut hela ventilen och torka av den
med en fuktig trasa utan att rubba inställningen.

Över spisen i köket finns ett spjäll som kan öppnas och stängas. Detta är således inte någon
fläkt. Luften passerar genom ett löstagbart metallfilter som måste göras rent regelbundet. Om
man dessutom öppnar ett fönster, då man använder spisen, undviker man att matos sprids i
lägenheterna och att undertryck uppstår. Då spisen inte används bör köksspjället vara stängt.

Över vissa fönster i lägenheten finns en ventil. För att undvika undertryck ska dessa alltid
vara öppna.

OBS: Det är inte tillåtet att ansluta en motordriven fläkt till ventilationssystemet.

Tillkallande av jour
Journummer finns uppgivet i hissarna och på anslagstavlorna i entréerna. Jour får tillkallas om
person/personer sitter fast i hissen. Sådan jour betalas av föreningen.

I andra fall bör kontakt tas med styrelsen. Om jour anlitas för orsak som inte godkänts av
styrelsen debiteras kostnaden den som larmat.

Brandvarnare
En brandvarnare bör finnas i varje lägenhet.  Underhåll är varje medlems ansvar.

Städning
Föreningen har kontrakt för städning av allmänna utrymmen en gång i veckan. Vissa andra
utrymmen städas med längre intervall. Medlem som önskar ha egen entrématta sköter också
själv städningen utanför egen dörr.

Diskmaskin
Diskmaskin måste vara ansluten med avstängningskran och stå på en fuktskyddande matta.

Egen tvättmaskin
Tvättmaskin i badrummet måste vara ansluten med avstängningskran. Användande efter
klockan 22 är förbjudet.

Passage till Birger Jarlsgatan
Det är förbjudet att använda trappuppgången Birger Jarlsgatan 122 för passage över gården
till Birger Jarlsgatan eller tillbaka. Detta är mycket störande för boende på nedre
våningsplanet.



Uthyrning av lägenhet
Enligt föreningens stadgar får bostadsrättshavaren endast upplåta hela sin lägenhet i andra
hand om styrelsen ger sitt samtycke.

Vid godkännande från styrelsen är det bostadsrättshavarens skyldighet att se till att
hyresgästen känner till föreningens ordningsregler.

OBS: Garageplats behandlas separat.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

Dålig lukt
Gång efter annan har medlem vänt sig till styrelsen och klagat på dålig lukt i badrummet eller
i köket. Anledningen kan vara någon av nedanstående:

Golvbrunnen i badrummet under badkaret har inte rengjorts på länge.

Vattenlåset på tvättstället i badrummet ansluter inte ordentligt vid golvet pga. att kittmassan
torkat. Otäthet kan då ha uppstått och orsakar dålig lukt.

Motsvarande kan även gälla toalettstolens avloppsrör. Otäthet och lukt.

Den vita plastpluggen i golvbrunnens vattenlås saknas eller är dåligt monterad.

Någon av lägenheterna på samma ventilationsstam (förmodligen lägenheten under) har stått
tom en längre tid, varför något av vattenlåsen torkat ur. Vid längre bortovaro bör man därför
se till att tex någon kanske var tredje vecka fyller på vatten genom att låta det rinna några
minuter i badkar, dusch, tvättställ, diskbänk och spola i toaletten. Detta för att samtliga
vattenlås på så vis fylls på.

En sådan åtgärd kan lämpligen kombineras med att post som samlats plockas undan för att
inte fresta till inbrott. För eventuell hjälp med uppräknade brister kan man kontakta
Fastighetsförvaltningen som mot ersättning utför service och reparationer.

Värmeslingan i badrummet
Ibland inträffar det att värmeslingan i badrummet är helt kall. Detta brukar ske då vattnet varit
avstängt pga arbete i fastigheten. Det har då bildats luftproppar i ledningarna som kan hindra
cirkulationen i slingan. I ena hörnet finns en luftledningsventil. Med en luftningsnyckel kan
man släppa ut luften och få igång cirkulationen.

På senhösten när uppvärmningsperioden börjar, kan det vara lämpligt att lufta
värmeelementen på liknande sätt. Framför allt gäller detta lägenheter högt upp i fastigheten.

Riktlinjer för renovering eller ombyggnad av lägenheten
Före start av störande arbeten ska styrelsen meddelas. Underhålls- och reparationsarbeten ska
utföras på ett fackmannamässigt sätt. Medlemmen är ansvarig för att den som utför sådant
uppdrag är informerad om föreningens stadgar i tillämpliga delar. Dessutom ska föreningens
ordningsregler följas.



Renovering av kök
Väggar av gipsplattor får tas bort och nya sättas upp. Väggarna mot badrummet får endast
ändras/flyttas efter tillstånd från styrelsen. Vid byte av köksinredning ska föreningens stadgar
följas.

Om spiskåpan byts ut ska den nya vara försedd med reglerbart spjäll utan fläkt. Köksfläkt får
inte installeras då detta dels är förbjudet enligt gällande brandskyddsbestämmelser dels rubbar
ventilationssystemet.

Under diskmaskin ska fuktskyddande matta finnas och diskmaskinen måste vara ansluten med
avstängningskran.

Renovering av badrum/duschrum
Vid eventuellt problem med avstängning av vattnet i lägenheten kontakta
Fastighetsförvaltningen.

Vid byte av dörr/karm måste det finnas en ventilationsspalt i dörrens/karmens övre del.
Ventilationsdonet får inte bytas ut och dess inställning får inte ändras. Vid byte av vitvaror
gäller att stadgarnas §9 följs. Således får inte golvbrunnen flyttas utan särskilt tillstånd från
styrelsen. Om tvättmaskin installeras måste den vara ansluten med avstängningskran.

Renovering av övriga rum
Inre väggar av gipsplattor får tas bort och nya får sättas upp.


