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TRIVSEL- OCH RENOVERINGSREGLER
Brf Baronen

Fastigheten Ädelmannen Mindre 20 byggdes
1896 och Brf Baronen bildades 1976.
Nedanstående trivsel- och renoveringsregler
är ett komplement till föreningens stadgar.
De beslutades av styrelsen den 20 juni 2016.
Reglerna gäller för alla som bor och vistas i
fastigheten. De syftar till att vår fastighet ska
hållas i gott skick och att vi har en miljö som
alla kan trivas i.
TRIVSELREGLER
Omtanke
Generellt sett gäller att det ska vara lugnt i
fastigheterna och på gården mellan klockan
22.00 och 07.00 vardagar och 23.00 och
08.00 helgdagar.
Kom ihåg att hålla fönster och balkongdörrar
stängda under dessa tider, då fastigheterna
är lyhörda och ljud på gården fortplantas.
Grillning är ej tillåtet, varken på balkong eller
gård.
Uthyrning och utlåning av lägenhet
Vid andrahandsuthyrning och utlåning av
bostaden ska du informera styrelsen om vem
den inneboende är, hur länge bostaden ska
hyras ut samt att noga informera den inneboende om de trivsel- och ordningsregler som
gäller för föreningen.
Gemensamma städdagar
Vi städar gården en gång per vår och höst.
Tillsammans gör vi gården fin, umgås och
avslutar med en enkel förtäring. Om du har
förhinder att delta är föreningen tacksam för
300 kr i bidrag till vår handkassa.

Hjälp gärna till med vattning och övrig skötsel
av växterna på gården. Sommartid är många
av oss bortresta. Vatten och vattenkanna
finns i grovsoprummet.
Sophantering
Vanliga hushållssopor ska vara väl förslutna,
och kastas direkt i sopnedkastet. De får inte
ställas utanför din dörr i trappuppgången.
Glas och metall får inte kastas i sopnedkastet, då det kan förstöra sopsugen. Glas och
tidningar ska källsorteras i angivet utrymme i
6:ans uppgång.
Använd grovsoprummet, ingång från gården
till höger om 6:ans gathus, för skrymmande
avfall. Särskilda regler finns angivna på grovsopsdörren.
Balkonger
Gemensamma regler för balkongernas
användning och vård finns i separat bilaga,
Balcona, säkerhetsföreskrifter och skötsel.
Säkerhet
Minska säkerhetsriskerna genom att hålla
utrymningsvägar öppna. För barnvagnar och
cyklar finns särskilt avsedda förråd.
Enligt brandskyddslagen får inte brandfarligt
material förvaras i trapphusen.
Försvåra inbrott genom att hålla dörrarna i
fastigheterna stängda och låsta. Lämna inte
fastighetens ytterdörrar öppna utan tillsyn.
Hänvisa besökare till porttelefonen i stället
för att slentrianmässigt lämna ut koden.
Separat kod till t.ex hantverkare och
städpersonal kan du få av styrelsen.

RENOVERINGSREGLER
Hänsyn
Renoverings- eller ombyggnadsarbeten får
endast genomföras måndag till fredag 08.00
till 17.00. Buller ska minimeras genom att
fönster och dörrar hålls stängda.
Väsentliga förändringar
Vid planer på större renoveringar av bostaden
måste de godkännas skriftligt av styrelsen.
Det gäller t.ex större ombyggnad av kök eller
badrum. Planen ska beskriva vad som ska
göras, vilka hantverkare som ska anlitas för
arbetet och när det ska utföras.
Det är inte tillåtet att flytta kök eller badrum
eller ändra funktioner som kan inverka menligt
på kringboende eller föreningens fastighet.
Det är inte heller tillåtet att ändra bärande
konstruktioner.
Det är nödvändigt att hantverkarna ger dig ett
skriftligt intyg på att de följer branschreglerna
i ”Säkra vatteninstallationer” och att de följer
”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
(BBV)”.
Hantverkaren ska även inlämna ett slutintyg,
enligt gällande branschregler. Styrelsen anlitar därefter en extern besiktningsman (enligt
försäkringsbolagets rekommendation) för
slutligt godkännande. Kostnaderna debiteras
bostadsinnehavaren.
Även smärre VVS ändringar ska i förhand
presenteras dokumenterad av dig, och måste
sedan skriftligen bli godkänd av styrelsen.

Du har även ekonomiskt ansvar gentemot
föreningen för de kostnader som kan uppstå
p.g.a skada på föreningens fastighet till följd
av din bostadsrenovering.
Måste centralvärmen stängas av, vid t.ex
byte av element, krävs efterjustering i hela
vår fastighet av fackman. Kostnaden för
denna åtgärd debiteras dig.
Säkerhet
Hantverksarbete får inte utföras på balkong,
gårdsplan eller i andra allmänna utrymmen.
Inte heller får lagring av byggmaterial och
maskiner ske i dessa utrymmen.
Försvåra inbrott genom att hålla dörrarna i
fastigheten stängda och låsta. Lämna aldrig
fastighetens ytterdörrar öppna utan tillsyn.
Bygg- och rivningsavfall
Avfall ska förvaras i slutna sopsäckar utanför
föreningens fastighet, men inte lutande direkt
mot fasaden. De ska borttransporteras inom
24 timmar.
Observera att soporna aldrig får förvaras
utanför föreningens fastighet natten mellan
onsdag och torsdag då gatustädning sker.
Allmänna utrymmen som har skräpats ner,
ska dagligen städas.

