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OM FÖRENINGEN 
 
1 § Namn, ändamål och säte 
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen  
Rökeriet 
 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att i föreningens hus 
upplåta bostäder för permanent boende samt 
lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tids-
begränsning. Medlems rätt i föreningen på grund 
av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem 
som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 
 
Styrelsen har sitt säte i Sundbyberg. 
 
2 § Medlemskap och överlåtelse 
En ny innehavare får utöva bostadsrätten och 
flytta in i lägenheten endast om han eller hon 
antagits till medlem i föreningen.  
 
Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i 
föreningen på sätt styrelsen bestämmer.  
 
Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på 
överlåtelsehandling som ska vara underskriven av 
köpare och säljare och innehålla uppgift om den 
lägenhet som överlåtelsen avser, samt pris. 
Motsvarande gäller vid byte och gåva.  
 
Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller form-
kraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse 
erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen. 
 
Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från 
det att ansökan om medlemskap kom in till 
föreningen, pröva frågan om medlemskap. 
Föreningen kan komma att begära en kredit-
upplysning avseende sökanden.  
 
En medlem som upphör att vara bostadsrätts-
havare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte 
styrelsen medger att han eller hon får stå kvar som 
medlem. 
 
3 § Medlemskapsprövning - juridisk person 
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en 
bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen. 
En juridisk person som är medlem i föreningen får 
inte utan samtyckte av styrelsen genom över-
låtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en 
bostadslägenhet. Kommun och landsting får inte 
vägras medlemskap. 

4 § Medlemskapsprövning – fysisk person 
Medlemskap kan beviljas fysisk person som 
övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en 
bostadsrätt har övergått till får inte vägras 
medlemskap i föreningen om föreningen skäligen 
bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.  
 
Medlemskap får inte vägras på grund av ras, 
hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, 
religion, funktionshinder eller sexuell läggning. 
 
En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostads-
rätt övergått till vägras medlemskap i föreningen. 
Särskilda regler gäller vid exekutiv försäljning 
eller vid tvångsförsäljning. 
 
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får 
utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är med-
lem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får före-
ningen dock uppmana dödsboet att inom sex 
månader från uppmaningen visa att bostadsrätten 
har ingått i bodelningen eller arvskifte med 
anledning av bostadsrättshavarens död eller att 
någon som inte får vägras inträde i föreningen har 
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.  
 
Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för 
dödsboets räkning. 
 
5 § Bosättningskrav 
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte 
permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten 
har föreningen rätt att vägra medlemskap. 
 
6 § Andelsägande 
Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får 
vägras medlemskap i föreningen om inte bostads-
rätten efter förvärvet innehas av makar, registre-
rade partner eller sådana sambor på vilka sambo-
lagen tillämpas. 
 
7 § Insats, årsavgift  
Insats, årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av 
insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.          
 
8 § Årsavgiftens beräkning 
Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna 
i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut 
om ändring av andelstal ska fattas av förenings- 
stämma.  
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Om beslutet medför rubbning av det inbördes 
förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt 
om minst tre fjärdedelar av de röstande på 
stämman gått med på beslutet.  
 
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående 
ersättning för taxebundna kostnader, såsom 
renhållning, konsumtionsvatten, TV, bredband 
och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area 
eller per lägenhet.  
 
Om en kostnad avser uppvärmning eller ned-
kylning av lägenheten, varmvatten eller el och 
förbrukningen mäts individuellt ska denna del av 
årsavgiften baseras på förbrukningen.  
 
9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift  
      samt avgift för andrahandsuthyrning 
 
Överlåtelseavgift tas ut med 2,5 % och pant-
sättningsavgift med 1 % av gällande prisbas-
belopp efter beslut av styrelsen. 
 
Överlåtelseavgift betalas av köparen och 
pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.  
 
Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter 
beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till 
högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en 
lägenhet upplåts under del av året, beräknas den 
högsta tillåtna avgiften efter det antal kalender-
månader som lägenheten är upplåten.  
 
Upplåtelse under del av kalendermånad räknas 
som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrätts-
havare som upplåter sin lägenhet i andra hand. 
 
10 § Övriga avgifter 
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter 
för åtgärder som föreningen ska vidta med anled-
ning av bostadsrättslagen eller annan författning. 
 
11 § Dröjsmål med betalning 
Årsavgiften ska betalas senast sista vardagen före 
varje kalendermånads början eller på annan tid 
som styrelsen beslutar. Betalning får alltid ske 
genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro.  
 
Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser 
betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta 
enligt räntelagen på det obetalda beloppet från 
förfallodagen till dess full betalning sker samt 
påminnelseavgift enligt förordningen om 
ersättning för inkassokostnader m.m. 

FÖRENINGSSTÄMMA 
 
12 § Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen 
tidigast den 1 mars och senast före juni månads 
utgång. 
 
13 § Motioner 
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid 
föreningsstämma ska anmäla detta senast den  
1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen 
beslutat. 
 
14 § Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen 
finner skäl till det.  
Sådan föreningsstämma ska även hållas när det 
för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor 
eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. 
 
15 § Dagordning 
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:  
 
1.  Öppnande  
2.  Godkännande av dagordningen  
3.  Val av stämmoordförande  
4.  Anmälan av stämmoordförandens val av 

 protokollförare  
5.  Val av två justerare tillika rösträknare  
6.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
7.  Fastställande av röstlängd  
8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9.  Föredragning av revisorns berättelse  
10.  Beslut om fastställande av resultat- och 

 balansräkning  
11.  Beslut om resultatdisposition  
12.  Fråga om ansvarsfrihet för 

 styrelseledamöterna  
13.  Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och  

 revisorer för nästkommande verksamhetsår  
14.  Val av ordförande (1 år) 
15.  Val av 2 styrelseledamöter (2 år) och  

 eventuellt suppleanter (1 år) 
16.  Eventuellt fyllnadsval i styrelsen (återstående   

 tid för avgående ledamot)   
17.  Val av revisor och revisorssuppleant  
18.  Val av valberedning  
19.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 

 samt av föreningsmedlem anmält ärende  
20.  Avslutande  

 
På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 
och 20 förekomma de ärenden för vilken stämman 
blivit utlyst. 
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16 § Kallelse 
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla upp-
gift om vilka ärenden som ska behandlas på 
stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än 
de som angivits i kallelsen.  
 
Senast två veckor före ordinarie stämma och två 
veckor före extra stämma ska kallelsen utfärdas, 
dock tidigast sex veckor före stämman.  
 
Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar 
genom utdelning. Om medlem uppgivit annan 
adress ska kallelsen istället skickas till med-
lemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på 
lämplig plats inom föreningens hus eller 
publiceras på hemsida. 
 
17 § Rösträtt 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 
Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemen-
samt har de dock tillsammans endast en röst. 
Medlem som innehar flera lägenheter har också 
endast en röst.  
 
Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort 
sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen 
enligt dessa stadgar eller enligt lag. 
 
18 § Ombud och biträde 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven 
och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i 
original och gäller högst ett år från utfärdandet.  
Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. 
 
På föreningsstämma får medlem medföra högst ett 
biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen 
behjälplig. Biträdet har yttranderätt.  
 
Ombud och biträde får endast vara: 
• annan medlem 
• medlemmens make/maka, registrerad partner 

eller sambo 
• annan närstående som varaktigt sammanbor 

med medlemmen i föreningens hus 
• föräldrar  
• syskon  
• myndigt barn 
• god man 
• om medlem har förvaltare företräds medlem-

men av förvaltaren. Underårig medlem före-
träds av sin förmyndare. 

 

 
Är medlem en juridisk person får denne före-
trädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av 
ett registreringsbevis som är högst tre månader 
gammalt.  
 
Föreningsstämman får besluta att den som inte är 
medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt 
följa förhandlingarna vid föreningsstämman.  
 
Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas 
av samtliga röstberättigade som är närvarande vid 
föreningsstämman.  
 
19 § Röstning 
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening 
som fått mer än hälften av de avgivna rösterna 
eller vid lika röstetal den mening som stämmans 
ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven 
röst.  
 
Vid val anses den vald som har fått flest röster. 
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om 
inte annat beslutas av stämman innan valet 
förrättas.  
 
Stämmoordförande eller föreningsstämma kan 
besluta att sluten omröstning ska genomföras.  
Vid personval ska dock sluten omröstning alltid 
genomföras på begäran av röstberättigad.  
 
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt 
bestämmelser i bostadsrättslagen. 
 
20 § Jäv 
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta 
i fråga om: 
1. talan mot sig själv 
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan    
    förpliktelse gentemot föreningen 
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2  
    beträffande annan, om medlemmen i fråga 
    har ett väsentligt intresse som kan strida mot  
    föreningens intresse.             
 
21 § Resultatdisposition  
Det över- eller underskott som kan uppstå i 
föreningens verksamhet ska balanseras i ny 
räkning.  
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22 § Valberedning 
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning 
bestående av 3 personer för tiden fram till och 
med nästa ordinarie föreningsstämma.  
 
Sammankallande i valberedningen väljs av stäm-
man. Valberedningens uppgift är att lämna förslag 
till samtliga personval samt förslag till arvode. 
 
23 § Stämmans protokoll 
Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den 
som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om 
protokollets innehåll gäller: 
1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas 

protokollet 
2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet 
3. att om omröstning skett ska resultatet av denna 

anges i protokollet 
 
Protokollet ska senast inom tre veckor hållas till-
gängligt för medlemmarna. Protokollet ska för-
varas på betryggande sätt. 
 
 
STYRELSE OCH REVISION 
 
24 § Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av minst fyra och högst fem 
ordinarie ledamöter och ingen eller högst tre 
suppleanter. Valbar är endast myndig person. 
Ledamöterna väljs av föreningsstämman för två 
(2) år. Suppleanter väljs för ett (1) år.  
Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman 
på ett (1) år. Övriga utses på två år (2), varvid 
halva antalet utses varje årsmöte. 
 
Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem 
även väljas person som tillhör medlemmens 
familjehushåll och som är bosatt i föreningens 
hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som 
inte är bosatt i föreningens hus. 
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och 
eventuella andra befattningar. 
 
25 § Konstituering 
Styrelsen konstituerar sig själv. 
 
26 § Styrelsens protokoll 
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras 
vilket justeras av ordföranden och den ytterligare 
ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska 
förvaras på betryggande sätt och föras i nummer- 
följd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast 
för ledamöter, suppleanter och revisorer. 

27 § Beslutförhet och röstning 
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande 
ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av 
samtliga ledamöter.  
Som styrelsens beslut gäller den mening för 
vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller 
vid lika röstetal den mening som ordföranden 
biträder.  
 
Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för 
beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet 
styrelseledamöter.  
 
Suppleanter tjänstgör i den ordning som 
ordförande bestämmer om inte annat bestämts av 
föreningsstämma eller framgår av arbetsordning 
(beslutad av styrelsen). 
 
28 § Beslut i vissa frågor 
1.   Beslut som innebär väsentlig förändring av  
      föreningens hus eller mark ska alltid fattas av  
      föreningsstämma. Om en ny-, till- eller  
      ombyggnad innebär att medlems bostadsrätt  
      förändras ska samtycke från medlem   
      inhämtas. 
      
      Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke  
      till ändringen blir beslutet ändå giltigt om  
      minst två tredjedelar av de röstande har gått 
      med på beslutet och det dessutom har god- 
      känts av hyresnämnden. 
 
2,  Utan föreningsstämmas bemyndigande får  
     styrelsen eller firmatecknare inte avhända  
     föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. 
     Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan  
     egendom eller tomträtt. 
 
29 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av minst två styrelse- 
ledamöter i förening.  
 
30 § Styrelsens åligganden 
Bland annat åligger det styrelsen: 
• att svara för föreningens organisation och 

förvaltning av dess angelägenheter 
• att avge redovisning för förvaltning av före-

ningens egendom och angelägenheter genom 
att avlämna årsredovisning som ska innehålla 
berättelse om verksamheten under året (för-
valtningsberättelse) samt redogöra för före-
ningens intäkter och kostnader under året 
(resultaträkning) och för dess ställning vid 
räkenskapsårets utgång (balansräkning) 
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• att senast sex veckor före ordinarie förenings-
stämma till revisorerna avlämna årsredo-
visningen  

• att senast två veckor före ordinarie förenings-
stämma hålla årsredovisningen och revisions-
berättelsen tillgänglig 

• upprätta budget för det kommande räkenskaps-
året 

• fastställa årsavgift för kommande räkenskapsår 
• att föra medlems- och lägenhetsförteckning; 

föreningen har rätt att behandla i förteck-
ningarna ingående personuppgifter på sätt som 
avses i personuppgiftslagen 

• om föreningsstämman ska ta ställning till ett 
förslag om ändring av stadgarna måste det 
fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos 
föreningen från tidpunkten för kallelsen, fram 
till föreningsstämman. Om medlem uppgivit 
annan adress ska det fullständiga förslaget i 
stället skickas till medlemmen.  

 
31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning 
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få 
utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin 
bostadsrätt. 
 
32 § Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
 
33 § Revisorernas sammansättning 
En revisor och en suppleant väljs av ordinarie 
föreningsstämma för tiden intill dess nästa 
ordinarie stämma hållits. Revisor ska vara 
auktoriserad eller godkänd. Revisorer behöver  
inte vara medlemmar i föreningen. 
 
34 § Avgivande av revisionsberättelse 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till 
styrelsen senast tre veckor före förenings-
stämman. 
 
 
BOSTADSRÄTTSHAVARENS 
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
 
35 § Bostadsrättshavarens ansvar 
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla 
det inre av lägenheten i gott skick.  
Detta gäller även mark, förråd, garage och andra 
lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.  
 
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll 
och reparationer av bland annat: 

• ytbeläggning på rummens alla väggar, golv 
och tak jämte underliggande ytbehandling, 
som krävs för att anbringa ytbeläggningen på 
ett fackmannamässigt sätt 

• icke bärande innerväggar 
• glas och bågar i lägenhetens ytter- och inner-

fönster med tillhörande beslag, handtag, lås-
anordning, tätningslister samt all målning 
förutom utvändig målning och kittning. 

•  till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, 
handtag, ringklocka, brevinkast och lås 
inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar 
även för all målning med undantag för mål-
ning av ytterdörrens utsida; motsvarande 
gäller för balkong- eller altandörr 

• innerdörrar och säkerhetsgrindar 
• lister, foder och stuckaturer 
• elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer 

svarar bostadsrättshavaren endast för målning 
• elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren 

försett lägenheten med 
• eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar 
• ledningar för vatten och avlopp till de delar 

dessa är åtkomliga inne i lägenheten och 
betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet  

• undercentral (säkringsskåp) och därifrån 
utgående el- och informationsledningar 
(telefon, kabel-tv, data med mera) i lägen-
heten, kanalisationer, brytare, eluttag och 
fasta armaturer 

• ventiler och luftinsläpp, dock endast målning  
• brandvarnare 
 

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC 
svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat 
även för: 
• till vägg eller golv hörande fuktisolerande 

skikt 
• inredning och belysningsarmaturer 
• vitvaror och sanitetsporslin 
• golvbrunn med tillhörande klämring till den 

del det är åtkomligt från lägenheten 
• rensning av golvbrunn och vattenlås   
• tvättmaskin inklusive ledningar och 

anslutningskopplingar på vattenledning 
• kranar och avstängningsventiler  
• elektrisk handdukstork 

 
I kök eller motsvarande utrymme svarar 
bostadsrättshavaren för all inredning och 
utrustning såsom bland annat:  
• vitvaror 
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• köksfläkt 
• rensning av vattenlås 
• diskmaskin inklusive ledningar och 

anslutningskopplingar på vattenledning 
• kranar och avstängningsventiler 
 
36 § Ytterligare installationer 
Bostadsrättshavaren svarar även för alla installa-
tioner i lägenheten vilka installerats av bostads-
rättshavaren eller tidigare innehavare av 
bostadsrätten. 
 
37 § Brand- och vattenledningsskador 
För reparationer på grund av brand- eller 
vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren 
endast i begränsad omfattning i enlighet med 
bestämmelserna i bostadsrättslagen. 
 
38 § Komplement 
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan 
eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för 
renhållning och snöskottning.  
 
39 § Felanmälan 
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen 
anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning 
som föreningen svarar för i enlighet med bostads-
rättslagen och dessa stadgar. 
 
40 § Gemensam upprustning 
Föreningsstämma kan i samband med gemensam 
underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och 
byte av inredning och utrustning avseende de 
delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 
 
41 § Vanvård 
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för 
lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans 
säkerhet äventyras eller att det finns risk för om-
fattande skador på annans egendom har före-
ningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa 
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 
 
42 § Övriga anordningar                  
Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, 
belysningsarmaturer, etc. får monteras på husets 
utsida endast efter styrelsens skriftliga godkän-
nande.  
 
Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och 
underhåll av sådana anordningar. Om det behövs 
för husets underhåll eller för att fullgöra myndig-
hetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter 
uppmaning från styrelsen, demontera dessa 
anordningar.  

43 § Ombyggnad/förändring av lägenhet 
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i 
lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas 
utan styrelsens tillstånd: 
1. ingrepp i bärande konstruktion 
2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, 
ventilation eller vatten  
3. annan väsentlig förändring av lägenheten 
4. lägenhetens huvudstängningsventil får inte 
ändras utan styrelsens tillstånd eller blockeras 
genom ombyggnation 
 
Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är 
till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen 
eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar 
för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. 
Förändringar ska alltid utföras på ett 
fackmannamässigt sätt. 
 
Kopia av kvalitetsdokumentation lämnas till 
föreningen.  
 
 
ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 
 
44 § Användning av bostadsrätten 
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten 
för något annat ändamål än det avsedda.  
 
Föreningen får dock endast åberopa avvikelser 
som är av avsevärd betydelse för föreningen eller 
någon annan medlem i föreningen. 
 
45 § Ordning och gott skick 
Bostadsrättshavaren är skyldig att iaktta allt som 
fordras för att bevara ordning och gott skick inom 
och utom huset samt rätta sig efter föreningens 
ordningsregler.  
 
Detta gäller även för den som hör till hushållet, 
gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete 
för bostadsrättshavarens räkning. 
  
Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller 
annat lägenhetskomplement ska bostadsrätts-
havaren iaktta sundhet, ordning och gott skick 
även i fråga om sådant utrymme. 
 
Ohyra får inte föras in i lägenheten. 
 
46 § Tillträdesrätt 
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in 
i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att 
utföra arbete som föreningen svarar för eller har 
rätt att utföra. 
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Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen 
tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till 
det, kan styrelsen ansöka om särskild hand-
räckning hos kronofogdemyndigheten. 
 
47 § Andrahandsuthyrning 
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i 
andra hand till annan för självständigt brukande 
endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. 
 
Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen 
ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan 
ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska 
pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas.  
 
Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har 
beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen 
inte har någon befogad anledning att vägra 
samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av 
hyresnämnden. 
 
Den som hyr i andra hand är skyldig att ha 
hemförsäkring med bostadsrättstillägg.   
 
48 § Inneboende  
Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående 
personer i lägenheten, om det kan medföra men 
för föreningen eller annan medlem. 
 
 
FÖRVERKANDE 
 
49 § Förverkandegrunder 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med 
bostadsrätt kan förverkas och föreningen således 
bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning i bland annat följande fall: 
 
1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala 

årsavgift  
2. lägenheten upplåts i andra hand utan samtycke  
3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående 

personer till men för förening eller annan 
medlem  

4. lägenheten används för annat ändamål än vad 
den är avsedd för och avvikelsen är av 
väsentlig betydelse för föreningen eller någon 
medlem  

5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten 
upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet 
är vållande till att det finns ohyra i lägenheten 
eller om bostadsrättshavaren, genom att inte 
utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 

att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att 
ohyran sprids i huset  

6. bostadsrättshavaren inte iakttar ordning och 
gott skick eller rättar sig efter de särskilda 
ordningsregler som föreningen meddelar  

7. bostadsrättshavaren lämnar inte tillträde till 
lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för 
detta  

8. bostadsrättshavaren inte fullgör annan 
skyldighet och det måste anses vara av 
synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten 
fullgörs  

9. lägenheten används helt eller till väsentlig del 
för näringsverksamhet eller därmed likartad 
verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del 
ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga 
sexuella förbindelser mot ersättning  

  
50 § Hinder för förverkande 
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som 
ligger bostadsrättshavaren till last är av liten 
betydelse.  
 
I enlighet med bostadsrättslagen regler ska före-
ningen i vissa fall uppmana bostadsrättshavaren 
att vidta rättelse innan föreningen har rätt säga 
upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostads-
rättshavaren inte skiljas från bostadsrätten. 
  
51 § Ersättning vid uppsägning 
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning har föreningen rätt till skadestånd. 
 
52 § Tvångsförsäljning 
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägen-
heten till följd av uppsägning kan bostadsrätten 
komma att tvångsförsäljas av kronofogden, enligt 
reglerna i bostadsrättslagen. 
 
 
ÖVRIGT 
 
53 § Meddelanden 
Meddelanden delges genom anslag i föreningens 
hus, på hemsida, genom e-post eller utdelning. 
 
54 § Framtida underhåll 
Inom föreningen ska bildas fond för yttre under-
håll. Till fonden ska årligen avsättas ett belopp  
motsvarande minst 0,3 % av fastighetens 
taxeringsvärde. Om föreningen har upprättat 
underhållsplan ska avsättning till fonden göras 
enligt planen. 
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55 § Utdelning, upplösning, likvidation  
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen 
vinst ska delas ut, ska vinsten fördelas mellan 
medlemmarna i förhållande till lägenheternas 
årsavgifter på det senaste räkenskapsåret.  
 
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar 
tillfalla medlemmarna i förhållande till lägen-
heternas insatser. 
 
56 § Tolkning 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller 
bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska före-
ningar och annan lagstiftning.  
 
Föreningen kan utfärda ordningsregler för 
förtydligande av dessa stadgar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 § Stadgeändring 
Föreningens stadgar kan ändras om samtliga 
röstberättigade är ense om det. Beslutet är även 
giltigt om det fattats av två på varandra följande 
föreningsstämmor och minst hälften av de 
röstande på första stämman gått med på beslutet 
eller, vid lika röstetal, den mening som ord-
förande biträder respektive minst två tredjedelar 
på den andra stämman.  
 
Bostadsrättslagen kan i vissa situationer före-
skriva högre majoritetskrav. 
 
 
Ovanstående stadgar antagits vid två på varandra 
följande stämmor: 
 
den 13 mars 2017 
och  
den 27 april 2017 
  
 
Sundbyberg den 28 april 2017 
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 
 
Leif Fagerberg 
Sonja Sukarén 
Lotta Eriksson 
Marlene Cedergren 
Christer Carlsson  
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Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande för-
valtningen av föreningen och verkställa de beslut som 
föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen 
ingår också ordningsfrågorna. 

Detta innebär att styrelsen har ansvar för att det är 
ordning och reda både i och utanför husen. Alla är 
skyldiga att känna till och rätta sig efter såväl före- 
ningens stadgar som ordnings- och trivselreglerna. 

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. 
Som medlem i bostadsrättsföreningen har du inte 
bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du 
har också skyldigheter mot såväl föreningen som öv-
riga medlemmar. 

För vem gäller reglerna?
Ordnings- och trivselreglerna gäller inte bara dig som 
bostadsrättshavare, utan även övriga familjemedlem-
mar, gäster, inneboende och hantverkare som utför 
arbeten åt dig i lägenheten. 
Ordnings- och trivselreglerna gäller också för andra-
handshyresgäster. 

Vad händer om reglerna inte följs?
Förseelser som är av liten betydelse för föreningen 
och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning 
men i allvarliga fall kan styrelsen ifrågasätta om du 
ska få bo kvar. 

Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot 
reglerna måste styrelsen alltid först uppmana med-
lemmen att följa reglerna. Om medlemmen trots upp-
maning inte följer reglerna kan det bli fråga om upp-
sägning (se § 49 i Brf Rökeriets stadgar).

Hänsyn och säkerhet i Brf Rökeriet

1. Allmän aktsamhet 
Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egen-
dom, eftersom kostnader för underhåll och reparatio-
ner betalas av alla gemensamt. 

Om skada eller problem uppstår; ta i första hand kon-
takt med någon i styrelsen och därefter fastighetsskö-
taren (se anslag i porten).

2. Allmän säkerhet 
Kontrollera att ytterporten samt dörrar till källare och 
grovsoprum går i lås efter in- och utpassering. Lämna 
inte dörrar till gemensamma utrymmen olåsta. Med-
dela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest en 
längre tid. Släpp inte in okända personer i fastigheten 
och var uppmärksam på om det rör sig personer du 
inte känner igen på gården och runt fastigheten.

3. Brandsäkerhet
Det är av yttersta vikt att ingenting brandfarligt för-
varas i portar och trappuppgångar, inte heller utanför 
bostadsdörrarna. Det gäller exempelvis barnvagnar, 
cyklar, leksaker, skor, kläder och kartonger. Trapp-
uppgången är en utrymningsväg som enligt gällande 
brandskyddsregler inte får innehålla föremål som kan 
förhindra eller försvåra utrymning. 

Rullatorer kan i undantagsfall få stå i porten eftersom 
de kan underlätta vid en utrymning och inte är lika 
lättantändliga som exempelvis barnvagnar och skor.

Det är fastighetsskötaren som sköter Rökeriets syste-
matiska brandskyddsarbete och utför regelbunda in-
spektioner. 

Styrelsen får alltid protokoll från inspektionerna och 
har rätt att flytta eventuella föremål från portarna, om 
tillsägelse skett åtminstone en gång.

4. Balkonger och uteplatser
Balkonger och uteplatser får inte användas för
q  förvaring av föremål som inte hör till 

normal balkongmöblering
q  grillning om inte närboende grannar 

gett sitt samtycke
q  skakning av mattor

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Snö 
från balkongen får inte kastas ner på gatan så att för-
bipasserande kan skadas.



5. Trapphusen
Affischering i trappuppgångar är inte tillåten utan sty-
relsens medgivande, på andra platser än affischtavlan.

6. Gården
Gården är till för alla boende och får gärna användas 
för olika arrangemang. Tänk dock på att städa upp ef-
ter er. Det finns askkoppar utanför varje port. 

Låna gärna en grill men använd helst ett miljövänli-
gare alternativ än tändvätska. Det finns exempelvis 
tändrör- och skorstenständare, elltändare samt mil-
jömärkt tändpapper med stearin som bas. Tänk också 
på att göra rent grillgallret ordentligt och att tömma 
grillaskan på ett säkert sätt. 

Vi bor i en stad och har därmed problem med råttor. 
Mata inte fåglar, städa alltid upp matrester och stäng 
sandlådan efter dig, så minimerar vi problemet.

Föräldrar ansvarar också för att samla ihop barnens 
leksaker efter dagens slut. 

Parkering på gården och längs med Rökerigränd är 
förbjuden. Det är endast tillåtet att låta bilen stå på 
gården för i- och urlastning. Tänk på att informera 
hantverkare om detta när ni renoverar.

7. Sophantering
Sopnedkasten får endast användas för vanligt hus-
hållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna. Lägg 
inte vassa föremål i soppåsen. Vi delar upp soporna 
i icke organiskt avfall och organiskt avfall. Det orga-
niska avfallet (matrester, hushållspapper, kaffe- och 
tesump inklusive filter) slängs i kompostpåsarna i det 
högra sopnedkastet. 
Pizzakartonger och andra matförpackningar ska vikas 
ihop och slängas som hushållsopor, inte läggas i grov-
soprummet.

I grovsoprummet slängs tidningar, ihop-plattade kar-
tonger och annat brännbart material, samt småel. Följ 
de anvisningar som finns anslagna. 

8. Källare
Varje lägenhets förråd är märkt med lägenhetsnum-
ret. Källargångarna ska hållas fria från föremål, bland 
annat ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Undvik att förvara stöldbegärlig egendom och brand-
farliga ämnen i källarförråden. 

9. Garage/parkering
Bostadsrättsföreningen har 13 garageplatser med in-
fart från Rosengatan. Det är kö till parkeringsplatser-
na. 

Förutsättningen för att få stå i kö är att man är boende 
i föreningen. Tackar man nej till ett erbjudande om 
parkeringsplats, hamnar man sist i kön, enligt ett sty-
relsebeslut i augusti 2010. 

10. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta 
upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fa-
sad, balkongräcke eller tak. 

11. Husdjur
De som har husdjur ska övervaka att dessa inte stör el-
ler förorenar i fastigheten och inte heller rastas i plan-
teringar eller på gården. 

12. Skadedjur
I bostadsrättsföreningens försäkring ingår ett skydd 
mot skadedjur. Om du upptäcker skadedjur är du 
skyldig att snarast meddela styrelsen, så att sanering 
kan utföras.

13. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör var-
andra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bo-
stadsrättslagen ser strängt på störningar! 

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från 
styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd 
från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men 
också i gemensamma utrymmen, som till exempel 
trapphus, hiss och gård. 
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Informera grannarna i god tid innan, om du planerar 
att utföra störande renoveringsarbeten eller om du ska 
ha fest. 

Hänsyn gäller förstås dygnet runt men störande arbe-
ten bör utföras dagtid klockan  08.00-18.00 och helg-
dagar mellan klockan 10.00 och 18.00 - särskilt vid 
större bilningsarbeten. 

14. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver tillstånd från styrelsen, 
även korttidsuthyrning (exempelvis genom Air-Bnb). 
En skriftlig begäran som innehåller uppgift om skälet 
för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägen-
heten ska lämnas. 

Styrelsen beviljar tillstånd för ett år i taget, varefter 
ny ansökan ska inlämnas. Om uthyrningen ska pågå 
längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besitt-
ningsskydd, enligt 12 kap. 45§ Jordabalken. 
Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst kan avta-
las bort genom ansökan till Hyresnämnden, som har 
särskild blankett för detta.

Fastighetsägarnas skrift ”Riktlinjer för upplåtelse av 
bostadsrätt i andra hand”,  är alltid uppdaterad med 
de senaste reglerna. 

15. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägen-
heten. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens 
golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, 
glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar 
(se specifikation i föreningens stadgar). Om något går 
sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhe-
tens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora peng-
ar och leder i allmänhet till stort obehag för den eller 
de som drabbas. 
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16. Kollektiv bostadsrättsförsäkring
Bostadsrättsföreningen har tecknat en kollektiv bo-
stadsrättsförsäkring, som tillägg till fastighetsförsäk-
ringen. 

Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd 
för de skador som inte ersätts genom fastighetsförsäk-
ringen. Du behöver alltså inte ha bostadsrättstillägg 
på din egen hemförsäkring.

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får 
till exempel lägga in nya golv, sätta upp nya skåp eller 
byta ut vitvarorna. 

Mer omfattande förändringar kräver styrelsens till-
stånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya 
rör i kök och badrum. 

Ibland kan det också behövas renoveringsanmälan för 
att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Föreningen har 
en checklista du ska ta dela av innan du påbörjar re-
noveringen. Läs denna och Brf Rökeriets stadgar samt 
kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! 

18. Om du tänker flytta
Tänk på att den som övertar din bostadsrätt också ska 
godkännas av styrelsen som medlem i föreningen in-
nan inflyttning får äga rum. 

Tillsammans med en ansökan om medlemskap för 
köparen ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet 
lämnas till styrelsen så snart köpet är klart. 

Du ska också lämna över din nya adress till styrelsen. 

Utöver dessa trivsel- och ordningsregler gäller 
föreningens stadgar. Mer information finns 
också i Brf Rökeriets medlemspärm/mapp och på 
www.brfrokeriet.se.

2017-06-13
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På följande sidor finns skötselanvisningarna för bland annat 
dörrar, golv, balkongräcken med mera. Notera att anvisningarna 
levererades när husen var nybyggda 1995 och därför gäller den 
ursprungliga inredningen. 
I flera fall kan dock anvisningarna även användas för senare 
modeller och exempelvis Underhållskortet kan med fördel 
utgöra en checklista för kontinuerliga kontroller i bostäderna. 

Följande skötselanvisningar finns här:
3 Underhållskort
3 Underhåll och målning
3 Lineoleumgolv
3 Tarkett trägolv
3 Innerdörrar
3 Kontrollventil
3 El - jordfelsbrytaren
3 Vatten och värme
3 Balkongräcken 
3 Spiskåpan

Observera:  
När det gäller spiskåpan/spisfläkten är spiskåpan utan inbyggd 
fläkt - och det är bara den som får installeras vid byte.



3. Skötselanvisningar UNDERHÅLLSKORT
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3. Skötselanvisningar UNDERHÅLL OCH MÅLNING
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3. Skötselanvisningar UNDERHÅLL OCH MÅLNING
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3. Skötselanvisningar LINOLEUMGOLV
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3. Skötselanvisningar TARKETT TRÄGOLV
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3. Skötselanvisningar INNERDÖRRAR
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3. Skötselanvisningar INNERDÖRRAR forts
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3. Skötselanvisningar KONTROLLVENTIL 
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3. Skötselanvisningar EL
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Testa jordfelsbrytaren 
två gånger om året! 

Se gruppförteckningen 
vid elcentralen



3. Skötselanvisningar VATTEN OCH VÄRME
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Stänga av vatten i lägenheterna

Varje lägenhet har en egen vattenavstängning 
som stänger av Kallvatten, Varmvatten och 
varmvattencirkulationen som går igenom 
våra handukstorkar.
De här kulventilerna sitter normalt placerade 
bakom den vägghängda toaletten, alltså 
under badrumsskåpet. För att komma åt 
ventilerna måste man lyfta på bänkskivan.  
När man har lyft skivan ser man vreden på 
ventilerna. För att stänga av vattnet vrider 
man vreden ett kvarts varv.

Obs:
Det är viktigt att inte man belamrar eller
bygger för bänkskivan, eftersom det för-
hindrar snabb åtkomst av avstängnings-
ventilerna vid en eventuell vattenläcka i 
lägenheten.

Tvångsstyrning av handdukstork 
med utebliven värme

Normalt ska varmvatten cirkulera i varje 
lägenhet. Cirkulationen har noggrant balan-
serats så att varje lägenhet ska få värme i sin 
handukstork. Om man har stängt av venti-
len kan det hända att handuktorken inte blir 

varm. Då får man helt enkelt stänga av de 
två stora ventilerna på Kallvatten/Varmvatten 
och låta den lilla ventilen stå öppen. Öppna 
sedan tvättställets tappventil på den varma 
sidan och spola en stund, så märker ni att 
handukstorken blir varm. Förhoppningsvis 
förblir den varm, annars ska någon i styrelsen 
kontaktas.

Rekommendationer för värmen 

När vintern kommer bör alla medlemmar 
solidariskt försöka spara på värmekostnader-
na. En del lägenheter upplevs för kalla och 
andra upplevs för varma. Då väljer några att 
vädra, utan att stänga av radiatorventilen. 
Det medför att radiatorventilen, som genom 
vädringen blir nedkyld, öppnar och kallar på 
mer värme. Den vädras i sin tur bort, med 
onödig värmekostnad till följd.
 

Tips:
När ni vädrar; glöm inte att stänga av 
radiatorventilen intill vädrings/altandörr!



3. Skötselanvisningar BALKONGRÄCKEN
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3. Skötselanvisningar URSPRUNGLIG SPISKÅPA
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3. Skötselanvisningar URSPRUNGLIG SPISKÅPA forts
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PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET 
Räkenskapsåret 2018 

Datum: 2019-04-24 kl.18.30-19.40 

Plats: Maison Pierre, Esplanaden 3D 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Leif Fagerberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.  

§ 2 Val av ordförande till stämman 
Bengt Hökervall från Bostadsrätterna valdes till stämmans ordförande. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen. 

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare 
Ordförande anmälde Lotta Eriksson som protokollförare för stämman. 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Tommy Simonsson och Nils Junehill. 

§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning 
Stämman fann att kallelsen gått ut i enlighet med stadgarna.  

§ 7 Fastställande av röstlängd 
Efter anmälan och utdelning av röstkort befanns 37 av 62 bostadsrätter vara representerade, 
varav 1 fullmakt. Närvaroförteckning och fullmakt bifogas originalprotokollet, bilaga 1 och 2. 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2018 
Årsredovisningen föredrogs av Bengt Hökervall. Stämman beslutade att den kan läggas till 
handlingarna.  

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 
Bengt Hökervall föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att den kan läggas till 
handlingarna. 

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning 
Stämman beslutade att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2018.  

§ 11 Beslut om resultatdisposition inkl. avsättning till yttre reparationsfond  
        samt att fond för yttre underhåll ianspråktas 
Stämman beslutade att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning  
Styrelsearvodet är sedan 2015 på tre prisbasbelopp exklusive sociala avgifter och 
valberedningens förslag är att detta ska vara oförändrat. Stämman beslutade att arvodet 
kvarstår och att styrelsen fritt får fördela detta belopp. Stämman beslutade att valberedningens 
arvode ska vara 999 kronor/person även för 2019. Stämman fastställde också att revisorn 
ersätts enligt räkning. 

 





STYRELSEN	2019-2020	
	
Ordförande och garageansvarig:  
Leif Fagerberg, Rökerigränd 3, tfn: 070-740 06 40,  
e-post: leifsussi@gmail.com 
	
Kassör och nyckelbricksansvarig:  
Sonja Sukarén, Rökerigränd 3, tfn: 070-002 32 07,  
e-post: sonjasolsken@gmail.com 
	
Sekreterare, hemsida och Rökerinytt:  
Lotta Eriksson, Rökerigränd 9, tfn: 070-742 85 25,  
e-post: lotta.eriksson3@gmail.com 
	
Ledamot:  
Christer Carlsson, Rökerigränd 5, tfn: 070-215 49 21,  
e-post: christer@reconsec.se 
	
Ledamot:  
Urban Nygren, Rökerigränd 11, tfn: 0722-52 53 63,  
e-post: ubbe.nygren@gmail.com 
 
Suppleant: 
Krister Wikström, Rökerigränd 9, tfn: 070-629 53 49, 
e-post: christer.wikstrom1@comhem.se 
 
Suppleant: 
Niclas Olofsson, Rökerigränd 9, tfn: 070-426 44 38 
e-post: niklas.olofsson@tele2.com 
 
 
 



6. Att tänka på vid flytt/städtips
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OBS: 
samtliga
nycklar
överlämnas 
till den nya
bostadsrätts-
innehavaren!

Alla rum rengörs enligt följande:
Synligt damm på väggar och i tag borttages
Utrymmen mellan vägg och element dammtorkas om möjligt
Fönster tvättas in- och utvändigt på båda sidor av samtliga fönsterglas
Fönsterbågar våttorkas
Snickerier våttorkas
Lösa persienner våttorkas
Garderober och inredning våttorkas in- och utvändigt
Golv våttorkas
Golvlister och trösklar våttorkas

Målade fläckar avfläckas
Målade tak avfläckas
Kaklade ytor rengörs

Fönster tvättas in- och utvändigt på båda sidor av samtliga fönsterglas

Fönsterbågar våttorkas
Snickerier våttorkas

Bänksskivor rengörs
Skärbrädor rengörs på över- och undersida
Alla köksskåp våttorkas på ut- och insida
Ytan ovanpå köksskåpen våttorkas
Golv våttorkas

Spisen rengörs ut- och invändigt
Ugnsplåtar och galler rengörs
Golv- och väggytor bakom spisen rengörs på alla sidor
Lampskärmar och kåpor till armaturer nedmonteras och rengörs
Köksfläkt rengörs in- och utvändigt
Utymmen bakom och under kyl och frys rengörs
Luftventiler och galler rengörs
Kyl, sval och frys rengörs ut- och invändigt
Skåp över kyl och frys rengörs ut- och invändigt
Diskhon rengörs
Avloppsventiler i diskho och eventuellt lösa avloppsgaller rengörs

Kök:

Utrymmen mellan vägg och element rengörs om möjligt

Golvlister och trösklar våttorkas

Badrumsskåp rengörs in- och utvändigt
Speglar putsas
Badkar/dusch rengörs på in- och utsidan
Toalettstol och lock rengörs på in- och utsidan
Handfat rengörs på in- och utsidan
Avloppsgaller rensas och rengörs
Golvbrunnar rensas
Kaklade ytor rengörs
Målade väggar och tak våttorkas eller dammtorkas
Tvättmaskin rengörs in- och utvändigt. Filtren rensas
Torkskåp/tumlare rengörs in- och utvändigt. Filtren rensas
Luftventiler och galler rengörs

Badrum/WC:

XX



7. Sophantering
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I Rökeriet har vi två soprum, ett litet för hushålls-
sopor och komposterbart avfall inne på gården och 
ett större för grovsopor ute i gränden. 

Organiskt avfall
I framtiden ska alla i Sundbyberg sortera ut organiskt 
avfall så att det kan ingå i kretsloppet. Vi har genom-
fört detta under 2009. Organiskt avfall är allt avfall 
som uppstår vid matlagning och som kommer från 
djur -och växtriket. 

Detta sorteras som organiskt avfall:
3	 Skal från frukt, rotfrukt och grönsaker
3	 Kaffe- och tesump, inklusive filter
3	 Matrester, både tillagade och råa, 
 av kött, fisk och annat
3	 Äggskal
3	 Hushållspapper och servietter
3	 Fiskrens, räkskal och kräftskal

Detta ska inte läggas bland organiskt avfall:
3	 Aska eller kalk
3	 Tyg eller vaxat papper
3	 Damm från dammsugaren
3	 Fimpar och snus
3	 Glas, plast eller metall
3	 Blöjor, bindor och tamponger
3	 Tuggummi
3	 Kattsand 
3	 Vissna blommor

Hur?
Matavfallet lägger du i majspåsar, speciella pappers-
påsar som är våtförstärkta och tål fukt. Tänk på att 
låta avfallet rinna av i vasken innan du lägger det i 
papperspåsen. 
3	 Sätt en påse i påshållaren eller lämpligt kärl
3	 Lägg ditt matavfall i påsen. Låt blött avfall 
 rinna av en stund i vasken först. Byt påse efter
 två-tre dagar eller när du fyllt den till max 
 tre fjärdedelar
3	 Vik ihop påsenn noggrant och lägg den i 
 sopnedkastet för organiskt avfall (det högra)
Majspåsar, kompostpåsar, speciellt utvecklade för or-
ganiskt avfall distribueras av Sundybergs stad. Påsar-
na finns att hämta i skåpet i soprummet.

Varför gör vi detta?

Hantering av hushållssopor
Tidigare har vi haft ett system med sopsäckar. Det 
var ett dåligt system ur arbetsmiljösynpunkt och gav 
inte möjlighet till sortering av hushållssopor. Av-
fallshantering måste förnyas utifrån nya EU-direktiv, 
nationella lagar, miljömål och arbetsmiljökriterier. 
Sundbybergs stad beslutade att hanteringen av sop-
säckar skulle upphöra före 2010. Därför har vi bytt ut 
vårt system mot kärlväxlare. 

Sortering av avfall
Tidigare har matavfallet samlats in och eldats tillsam-
mans med de övriga brännbara hushållssoporna i ett 
värmekraftverk. Sverige har ett miljömål som säger 
att matavfall ska återvinnas genom biologisk behand-
ling, för att näringen ska kunna återgå till odlings-
marken. I drygt en tredjedel av Sveriges kommuner 
återvinner man redan matavfallet och tillverkar jord, 
biogas och biogödsel av det. 

Grovsopor
För grovsopor finns ett särskilt soprum, där tidningar 
sorteras för sig och grovsopor för sig, enligt uppsatta 
instruktioner på plats. OBS: inga pizzakartonger eller 
andra mat- eller mjölkkartonger i grovsoprummet! 
Platta alltid till kartonger innan de slängs. Om kärlen 
är fulla; vänta med att slänga dina sopor eller kör 
dem till en återvinningscentral. Det finns två i när-
heten: Kvarnkullen vid Rissne, Enköpingsvägen 129, 
och på Linta gårdsväg 16 i Bromma. 

Vänstra sopnedkastet Högra sopnedkastet

Icke organiskt avfall

Soppåsarna åker ner i en 
kärlväxlare
OBS: Om vi inte sorterar
kommer kärlen inte att räcka 
till. Det skulle innebära stora 
kostnader för oss alla. 

Organiskt avfall 
i kompostpåsar

Kompostpåsen åker ner i 
ett särskilt kärl för matavfall. 



8. Övrigt
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3  Garage 
 Brf Rökeriet har 13 garageplatser och 
 en kölista för dessa. Anmäl dig till kölistan
 via Leif Fagerberg.  

3	 Nycklar/nyckelbrickor
 Brf Rökeriet har sedan 2015 ett  
 låssystem på portar till bostäder  
 och allmänna utrymmen med    
 nyckelbrickor. Nyckelbrickorna 
 har olika behörighet.  
 Nyckelansvarig är Sonja Sukarén     
 port nr 5. Vid hennes frånvaro är det 
 i Lotta Eriksson i port 9. 

 Vid förlust av bricka ska man ta kontakt med 
 styrelsens nyckelansvarige för att spärra den 
 gamla och köpa en ny för 50 kronor.  
 Man kan även köpa fler nyckelbrickor till 
 exempelvis hemtjänstpersonal eller andra. 
 Dessa kan tidsinställas för vissa tider på 
 dygnet eller särskilda dagar. 
 
 Om man behöver fler nycklar ska man hämta
 en rekvisition hos styrelsens nyckelansvarige
 och därefter lämna in den hos Lås-Punkten
 på Landsvägen. Alla nycklar är numrerade. 
 
 Mejla beställningar eller frågor om nyckel-
 brickor till: brfrokeriet@gmail.com eller ring  
 Sonja på telefon: 070-002 32 07.

3	 Cykelförråd 
 Brf Rökeriet har ett cykelförråd med ett
 begränsat antal nycklar. Anmäl intresse för
 nyckel till cykelförrådet hos Marlene 
 Cedergren i port nr 3.  

3 Gården 
 Brf Rökeriet genomför minst en städdag på 
 hösten och en städdag på våren. Däremellan 
 trädgårdsdagar vid behov, då så många som 
 möjligt hjälper till efter bästa förmåga. 

3  Grillar 
 Det finns några grillar att låna när man  
 önskar grilla på gården. Ta kontakt med   
 någon i styrelsen om det inte står någon grill  
 i soprummet. Tänk bara på att städa efter er
 så att vi inte får in råttor.

3 Hemsida 
 Brf Rökeriet har en hemsida. Den hittar du på 
 www.brfrokeriet.se. Där finns bland annat de 
 senaste nyheterna, Rökerinytt, stämmoproto- 
 koll, årsredovisningar och mycket mer!

3 Facebook

 
 Brf Rökeriet har en sluten Facebookgrupp. 
 Alla som finns på Facebook kan skicka en
 vänförfrågan till någon i styrelsen för att 
 sedan kunna ansluta sig till gruppen. Där 
 finns foton, filer, Rökerinytt och annan
 information.

3 Rökerinytt 
 Brf Rökeriet distribuerar  
 ett nyhetsbrev, 
 Rökerinytt, minst fyra  
 gånger om året. 
 Tipsa Lotta Eriksson
 i port 9, om förslag 
 på innehåll i nyhetsbrevet. 

3 Övrigt
 Tveka inte att ta kontakt med någon i 
 styrelsen om du har frågor som du inte finner
 svar på i detta material!



får utföras av föreningens fastighetsskötare och ska 
bekostas av medlemmen. Detta ska också meddelas 
minst två dagar i förväg med anslag i entré och hiss. 

Renovering av badrum ska utföras enligt aktuell 
utgåva av:
l Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BKR
l GVKs branschregler Säkra Våtrum
l Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Elektriska arbeten ska alltid utföras av behörig el-
installatör.
Om man inte har de här certifikaten kan det påver-
ka ersättningen från både bostadsrättsinnehavarens 
försäkring och föreningens försäkring. Vid felaktigt 
utförda installationer är det bostadsrättsinnehavaren 
som ansvarar för att bristerna åtgärdas till godkänt 
utförande. 

3 Golvbrunn
Golvbrunnar kan flyttas något. Vid renovering av 
golv i badrum måste du byta golvbrunn till ett mo-
dernare alternativ, enligt nya branschbestämmelser. 

3 Värmegolv
Du får förstås lägga värmegolv men det är bara elbu-
ren värme som är tillåten.

3 Element/radiatorer
Eftersom det är vattenburen värme får du inte mon-
tera bort element eller flytta det utan att rådfråga 
styrelsen. 

3 Handdukstork
Om du tar bort befintlig handdukstork får du inte 
återinstallera en vattenburen handdukstork, utan välj 
i så fall en elektrisk. Det beror på bestämmelser kring 
legionellarisken. 

3 Vitvaror
Vid byte av vitvaror, ska du tänka på att alltid lägga 
in ett plasttråg under. Även befintliga vitvaror som 
kyl/frys och diskmaskin ska förses med sådana om 
det inte finns, eftersom det är större risk för läckage 
med gamla vitvaror.

9. Dags att renovera? CHECKLISTA för renovering!
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p  Styrelsens tillstånd 
Innan du planerar omfattande renoveringsarbeten, 
till exempel köks- och badrumsrenovering eller att 
flytta/ta bort väggar i din lägenhet, bör du ta del av 
föreningens stadgar och ordningsregler. 
Kom sedan ihåg att du - enligt bostadsrättslagen - 
måste ha styrelsens tillstånd för vissa renoverings- 
arbeten, som ingrepp i bärande konstruktion, änd-
ring av befintliga ledningar för vatten, värme, el och 
ventilation eller annan stor förändring av lägenheten.  
Om fasad eller tak påverkas kan det dessutom bli 
aktuellt med bygglovsansökan.

För att underlätta har styrelsen tagit fram ett formu-
lär. Fyll i formuläret och lämna det i ordförandes 
brevlåda. Bifoga en skiss på de förändringar som ska 
göras, särskilt när det gäller vatten- och avloppsled-
ningar samt elinstallationer. Vänta på styrelsens be-
sked innan du påbörjar arbetet. Styrelsen fattar dock 
snabbt beslut i frågan, så att ni kan komma igång 
med önskat arbete! 

 
 

Ska du göra arbetet själv är det viktigt att det utförs 
fackmannamässigt, eftersom att alla renoveringar 
ska utföras professionellt. Om det gäller badrum; ta 
kontakt med ditt försäkringsbolag angående deras 
krav på utförande och dokumentation för att försäk-
ringen ska gälla vid eventuell skada. Om någon form 
av skada upptäcks när golv/väggar rivs upp måste du 
omedelbart kontakta styrelsen och ditt försäkrings-
bolag. 

Om du ska göra mindre arbeten är det också bra att 
informera styrelsen, så att vi vet vad som pågår när 
hantverkare rör sig i fastigheten.
 
p  Badrum och kök 
Arbete med vattenledningar för kallt och varmt vat-
ten ska utföras enligt aktuell utgåva av branschregler-
na Säker Vatteninstallation. Tänk på att avstängning 
av fastighetens vatten som påverkar hela huset bara 

Är det dags att renovera? Självklart kan du göra det men till din hjälp finns här några praktiska och viktiga tips! 
Känner du minsta osäkerhet är du väldigt välkommen att rådfråga styrelsen! Lycka till!



3 Spis och ugn
Vid byte av originalspis till häll och separat ugn, kan 
det behövas en elektriker för installationen, eftersom 
anslutningen inte blir lika som till befintlig spis. I vår 
fastighet är spisarna anslutna till ett uttag med 3-fas 
230/400 volt + nolla + jord. 

3 Köksfläkt - nej! Volymkåpa - ja
När ni renoverar köket kanske ni också vill byta 
ut den befintliga volymkåpan. Det är dock absolut 
förbjudet att ersätta med en volymkåpa med inbyggd 
köksfläkt. Med köksfläkt förstör du både din egen 
och dina grannars ventilation. Det finns ett fåtal 
leverantörer som levererar volymkåpor. Styrelsen har 
tips om dessa!  
Om ni i stället väljer en kolfilterfläkt ska lägenhe-
tens grundventilation säkras med installation av ett 
injusterbart och reglerbart don på det befintliga röret 
i köket. I så fall måste en ventilationskonsult anlitas 
för mätning och injustering. Filtret i en kolfilterfläkt 
bör bytas regelbundet, cirka en gång om året. 

p        Ventilation – ändring av  
 till- och frånluftsinstallationer 
Tänk på att man inte får förändra ventilationen i 
lägenheten utan styrelsens tillstånd, eftersom det 
påverkar balanseringen av hela ventilationssystemet. 
 
p  Påverkan av byggnadskonstruktion,
 bilning och håltagning i betong 
Ingrepp i bärande konstruktion är generellt inte 
tillåtet. I undantagsfall kan styrelsen dock godkänna 
vissa små förändringar som påverkar byggnadskon-
struktionen och som berör befintliga ledningar för 
vatten, avlopp och el. 
Vid bilning eller håltagning i väggar och golv, måste 
man försäkra sig om att inte befintliga installationer 
blir skadade. Styrelsen har ritningar och man kan 
använda sökdetektor om man är osäker. 

Tänk även på att ni inte får ta rörschackt eller andra 
liknande utrymmen - som den så kallade ”kattvin-
den” hos er som har vindsvåningar - i anspråk när ni 
bygger om. Detta bland annat på grund av fuktspärr, 
isolering och brandklass.

p  Elarbeten 
Som tidigare nämnts får elarbeten bara utföras av 
elinstallatör med el-behörighet. Kontrollera gärna 
gällande behörighet hos Elsäkerhetsverket. 
 
p  Ändring av nätverk för tv/data 
Brf Rökeriet har Comhem som leverantör av nät-
verket till tv och data. Om man vill flytta eller ändra 
uttagen ska man ta kontakt med Comhem först. 

p  Förändringar av fiberinstallation 
Föreningen är ansluten till Sundbybergs stadsnät. Fi-
berboxen som finns i lägenheten får inte flyttas utan 
att man först har kontaktat Sundbybergs stadsnät. 

p  Balkong
Inglasning av balkong brukar alltid godkännas men 
enligt våra stadgar, § 41, ska man ansöka om tillstånd 
hos styrelsen innan arbetet påbörjas. 
Det finns sedan tidigare ett beslut på att alla inglas-
ningar ska ha samma utseende och att arbetet ska 
utföras professionellt av företaget Balkongrutan,  
www.balkongrutan.se.
 
p  Vem kan man lita på? 

Flera av de boende har de senaste 
åren låtit renovera sina bostäder. 
Ta kontakt med någon av dem om 
du vill ha tips eller rekommenda-

tioner på hantverkare. Styrelsen har också bra kon-
takter att dela med sig av.

p  Och hur kommer de in?  
Än så länge fungerar era bostadsnycklar i porten 
men längre fram kan ni behöva kvittera ut tidsinställ-
da nyckelbrickor hos styrelsens nyckelansvariga när 
ni väntar hantverkare under flera veckor.

p  Visa hänsyn 
3 Fordon
Hantverkarna har ofta mycket material som ska in 
och ut ur bostäderna och det är förstås frestande att 
låta skåpbilarna stå utanför porten. Meddela dem 
därför att det är parkeringsförbud och att de i möjli-
gaste mån ska flytta bilarna när lastningen är klar. 

Gör dem också uppmärksamma på att fordon över 
tre ton inte får köra in på gården alls. Anledningen 
är att gårdsplanen är garagets tak och inte håller för 
tyngre fordon.

3 Byggsäckar och bråte 
Byggsäckar för bråte, så kallade big-bags, ska place-
ras så att de inte försvårar bilkörning på gården och 
forslas bort snarast möjligt efter röjningen. 
Det är inte tillåtet att ställa in byggavfall i soprummet 
eller i portuppgångarna. 
Lägg gärna ut täckpapp i hiss och trapphus under 
arbetet. 

3 Meddela grannarna
Var schysst mot grannarna; sätt upp anslag om 
arbetet i god tid och försök att hålla dig till dagtid kl 
8.00-18.00 och helgdagar mellan kl 10.00 och 18.00 - 
särskilt vid större bilningsarbeten. 



Anmälan om renovering av bostad i Brf Rökeriet
 

	  

BRF RÖKERIET	  
 

Centralt i Sundbyberg 

Jag har följande planer för min renovering:

(Illustrera dina planer i en skiss och bifoga - eller rita på baksidan av detta papper!)

Jag kommer anlita följande entreprenörer:

(Endast entreprenörer som uppfyller föreningens krav på behörighet och certifiering får anlitas.)

Jag är medveten om att skador som uppkommer till följd av arbetena, direkt eller indirekt, som påverkar 
föreningen eller grannar, är mitt ansvar. Jag har tagit del av föreningens stadgar och ordningsregler och 
har också informerat anlitade entreprenörer om dem.

Sundbyberg.............................................

Namnteckning och namnförtydligande:

..........................................................................................................................................................................

Adress, e-postadress, telefonummer samt lägenhetsnummer: 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Styrelsens beslut, datum och underskrift: .........................................................................................................

Ev kommentar från styrelsen: ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................



10 viktiga tips vid badrumsrenovering
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Gör först en anmälan om renovering enligt renoveringsguiden och 
lämna den till styrelsen för godkännande. Var noggrann med 
entreprenörers kvalitetsdokument som krävs enligt guiden.  

Här följer 10 viktiga punkter vid planeringen!

1.  Rörschaktet tillhör fastigheten och får inte påverkas, varken till storlek eller 
 dess rörstammar. Inspektionslucka och dränargerör måste finnas.

2. Avstängningsventiler ska vara av samma typ/klass som de som i dag är installerade.

3. Anslutningen till stammarna får inte förändras eller påverkas.

4. Bortmonterad handukstork får inte återinstalleras utan ska ersättas av elektrisk
 handukstork. Returledning från handukstork ska kapas nära stammen, så
 att risk för tillväxt av legionella minimeras. På översta plan för stammen ska 
 det finnas en injusterad förbigång för varmvattencirkulationen. 

5. Vid sänkning av tak får inte ventilationen påverkas på sådant sätt att luftflödet 
 förändras. Rördimension och storlek på ventil får inte minskas.

6. Toalett måste vara väggmonterad. Golvmontage är inte möjlig på grund av höjden 
 på avloppsledningens anslutning till stammen. 

7. Vid byte och flyttning av golvbrun ska största försiktighet tas vid bilning i golv. 
 Det finns elkablar, fiberkablar, antennkablar och telekablar i badrumsgolven, 
 speciellt i alla hörnlägenheter. Notera att valvet endast är 240 mm tjockt.

8. Dold rörinstallation är tillåten endast i gipsade mellanväggar och ska vara av 
 ”rör-i-rörsystem” enligt branschreglerna ”Säker vatteninstallation”.

9. Dosa med telekablar och ibland med fiberkabel installerad vid dörr bör inte tas bort, 
 utan kan eventuellt vändas mot hallen.

10. Golvvärme får endast vara av elektrisk typ.

Kontakta gärna styrelsen för en genomgång innan ni påbörjar renoveringen!









Gemensamt bostadsrättstillägg 
Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring 

De som bor i en bostadsrätt har ett större ansvar för sin bostad gällande bland annat så kallad fast 
bekostad inredning, detta i enlighet med föreningens stadgar och bostadsrättslagen.  
Sådan inredning kan exempelvis vara tapeter, golv och innerdörrar. Som skydd mot denna  
typ av oförutsedda och tyvärr ofta höga kostnader rekommenderas att alla bostadsrättshavare 
har ett så kallat bostadsrättstillägg, på egen hemförsäkring eller gemensamt i föreningens 
fastighetsförsäkring. 

Underhållsskyldighet  
Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad 
hålla lägenheten i gott skick. Denna underhållsskyldighet kan till exempel gälla: 

• Badrum (yt- och tätskikt). Bostadsrättshavaren ska se till att kaklet är helt och att tätskiktet
inte läcker.

• Badrumsporslin (toalettstol, handfat)
• Kök (kyl, frys osv.)
• Vattenledningar i lägenheten
• Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning och tapetsering)

Avskrivningselimineringsskydd – skydd mot åldersavdrag 
Om en skada uppstår som bostadsrättshavaren själv inte förorsakat utgår normalt ersättning men 
med åldersavdrag. Det kan bli väldigt dyrt att återställa i det skick det var innan skadan inträffade. 
Vårt unika försäkringsmoment ger ett skydd mot åldersavdrag! 

Allrisk bostadsrätt 
Ger ersättning vid plötsligt oförutsedd skada (drulle) på den egna fast bekostade inredningen, 
detta omfattas normalt inte av bostadsrättstillägg eller hemförsäkringar på marknaden. 

En självrisk!  
Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det gemensamma 
bostadsrättstillägget nyttjas utgår endast självrisk på bostadsrättshavarens hemförsäkring. 
Bostadsrättshavaren kan alltså enbart få en självrisk. Detta gäller vare sig det är hemförsäkringen 
för Bostadsrätternas medlemmar eller annat försäkringsbolag. 

Vad är fördelen med gemensamt bostadsrättstillägg?  
Föreningen är garanterad att samtliga bostadsrättshavare har tillägget vilket ger en trygghet, 
dessutom underlättas skaderegleringen eftersom den hanteras av ett och samma bolag. Det 
maximala försäkringsbeloppet är inte begränsat utan är ett så kallat fullvärdesbelopp 

Omfattning  
Det gemensamma bostadsrättstillägget har följande omfattning 

• Ersätter egendom som tillhör föreningen och som medlemmen enligt bostadsrättslagen och
föreningens stadgar är underhållsskyldig för.

• Ersätter medlemmars egen bekostade fasta inredning.
• Försäkringsbeloppet är ej begränsat (fullvärdesförsäkring).
• Självrisk vid vattenskada 3 000 kr, övriga skador självrisk 2 000 kr.
• Avskrivningselimineringsskydd, skydd mott åldersavdrag, försäkringsbelopp max per

lägenhet  50 000 kr och max 100 000 kr per skada. Bostadsrättshavare där skadan uppstår
gäller motsvarande skydd upp till 20 000 kr, under förutsättning att skadan är utanför våtrum.

• Allrisk bostadsrätt, försäkringsbelopp 200 000 kr



Inför advent, Lucia och jul passar 
det bra att påminna om att man 
bör testa brandvarnarens batteri. 
Generellt sker 60 procent av alla 
bränder i byggnader i just bostä-
der. Här kommer därför några tips 
kring brandsäkerhet.
 
Testa brandvarnaren
Batterierna i brandvarnaren bör 
bytas en gång 
om året. Om 
det är svårt att 
nå brandvarna-
ren, så finns det 
långa skohorn 
med en liten 
pigg, som gör 
att man kan stå 
på golvet och 
sticka upp pig-
gen mot taket 
för att klicka på brandvarnarens 
knapp - utan att behöva stå på en 
stol. Skohornet är en svensk pro-
dukt, utvecklad av en brandman 
och kan köpas på Clas Ohlson för 
cirka 60 kronor. Mer information: 
www.testhornet.se

Brandskydd hemma 

Det rekommen-
deras att man har 
en brandsläckare 
och en brandfilt 
i hemmet. Det 
finns som bekant 
olika typer av 
brandsläckare. 
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Brandsäkerhet
Pulversläckare
Som släckredskap i lägenhet, villa 
och fritidshus rekommenderas i 
första hand 6-kilos pulversläckare. 
Pulversläckaren ska vara godkänd 
enligt standarden ”SS EN 3-7” och 
bör ha effektivitetsklass ”43A 233 
BC” eller högre.
Med en 6-kilos pulversläckare har 
även ovana personer goda förut-
sättningar att släcka bränder. Den 
släcker branden snabbare än en 
skumsläckare. Den går dessutom 
att använda i elektrisk utrustning.

Vattensläckare
Vanligt vatten är ett bra medel 
för att kyla ner glödbränder i trä, 
tyg och andra fibrösa material. 
Tio liter vatten från en hand-
brandsläckare klarar teoretiskt av 
en större brand. Vatten är dock 
elektriskt ledande och man bör 
därför dra ur sladden till brinnan-
de elektriska apparater innan man 
släcker med vatten.
Däremot har vatten dålig effekt 
mot bränder i bensin och mot 
heta oljor kan det vara livsfarligt 
att använda vatten. De första 
vattendropparna som når oljan 
förångas explosionsartat och det 
blir en våldsam överkokning. 

Skumsläckare
Släckmedlet i en skumsläckare 
består mest av vatten. En tillsatt 
kemikalie förändrar vattnets yt-
spänning så att släckaren kan an-
vändas även mot vätskebränder. 

Kemikalien gör vätskan i släckaren 
svagt löddrande.
Skumsläckaren fungerar ungefär 
som en vattensläckare om den 
används mot bränder i trä, pap-
per, textilier och plaster. Den kyler 
dock glödhärden effektivare. 

Koldioxidsläckare
Släckare med gasen koldioxid, 
även kallad kolsyresläckare, släck-
er flammor snabbt och renligt. 
Koldioxid släcker däremot glöd 
dåligt. En 6-kilos koldioxidsläckare 
räcker för att släcka en brand i en 
frityrgryta i ett restaurangkök.
Vid släckning med koldioxid ska 
man tänka på att branden kan 
flamma upp igen - om koldioxiden 
försvinner innan det släckta före-
målet har hunnit svalna.

Brandfilt
Mindre bränder kan släckas med 
en brandfilt, exempelvis brand 
i kläder eller om en ljusstake 
har vält. Brandfilten, som kvä-
ver elden, fungerar bra på plana 
ytor och till att släcka bränder på 
spisen. Tänk på att inte kasta den 
över branden, utan att bestämt 
lägga den över branden och 
trycka med händerna ovanpå för 
att kväva elden. Förvara brandfil-
ten så att den är lätt att komma 
åt, till exempel i hallen eller köket. 
Det finns särskilda brandfiltar att 
köpa men vanliga filtar kan också 
användas. Tänk dock på att aldrig 
använda fleece!



Om olyckan ändå är framme:
• Stäng in branden
• Ta dig ut och stäng dörren efter dig (stänger du in 
branden i lägenheten sprider den sig inte lika fort)

Om det brinner i grannens lägenhet eller 
om det är rök i trapphuset, ska du tänka på:
• att hålla din lägenhetsdörr stängd
• att stanna kvar i din egen lägenhet, där du är 
säker i mellan 30-60 minuter
• att ringa 112, så att räddningstjänsten får reda 
på att du är i lägenheten
• att ställa dig vid ett fönster eller på balkongen 
så att brandmännen kan se dig
• att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus (det kan 
räcka med några andetag av röken för att man 
ska bli medvetslös)

Så här använder du en brandsläckare:
• Dra ur säkringen
• Lossa slangen
• Rikta munstycket mot det som brinner, 
sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna
• Gå nära branden och huka dig ner
• Tryck in handtaget
• Rör dig runt branden så att du kommer åt 
ordentligt

Om det brinner i en kastrull:
• Lägg på ett lock 
• Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller 
stekpanna med vatten. Om man häller vatten i en 
brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvand-
las till ett stort moln av het ånga. Om det är olja 
eller fett som brinner river ångan med sig den 
brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. 

Om det brinner i en elektrisk apparat:
• Dra alltid först ur kontakten
• Släck sedan med vatten

Om det brinner i dina kläder:
• Lägg dig ner och kväv branden mot marken
• Håll händerna för ansiktet som skydd
•  Brinner det i någon annans kläder ska du försöka 
få honom eller henne att lägga sig, ner så att elden 
kvävs mot marken.

CHECKLISTA
Förebygg bränder hemma:

• Rök aldrig i sängen
• Stanna hemma när tvättmaskinen eller tork-
tumlaren är i gång
• Täck inte över elektriska element
• Se till att glödlampor och spotlights inte kommer 
för nära något brännbart eller kan trilla ner
• Byt blinkande lysrör
• Dra ur kontakten till datorn, telefonen och TV:n 
vid åska. 
• Dra ur kontakten när hårtorkar, mobilladdare, 
bärbara datorer och liknande inte används  
• Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms 
eller skadas
• Ställ värmeljus var för sig, inte tätt ihop 
• Se till att det är fritt ovanför tända ljus och 
att de står stadigt.
• Använd inte ljus med ingjutna dekorationer
• Blås alltid ut ljusen när du lämnar rummet

Källa och mer information: www.dinsakerhet.se

”Det som förloras 
i eld får sökas i aska...”

(Holländskt ordspråk)

Rädda - varna - larma - släck

Följ rådet: Rädda - varna - larma - släck
Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara
Varna = Varna alla som hotas av branden
Larma = Larma 112
Släck = Släck branden, om du tror att du klarar det

Testa 
brandvarnaren 
och byt batteri 
en gång om året!



Kom ihåg: det här är ingen ”skitsak” direkt...
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Föreningens avloppssystem är – liksom allt annat 
i våra hus – 20 år gammalt och vi behöver gemen-
samt hjälpas åt för att minska risken för problem 
och kostnader. 

Det finns dock några enkla tips, som styrelsen har 
fått av vår samarbetspartner Avloppsteknik Svenska 
AB och som vi hoppas kan respekteras av alla:

Det enda som är tillåtet att hälla/spola ut är: 

                                                                                                      

n  De produkter som kroppen lämnar

n  Toalettpapper (OBS: inte annat papper, som hus-
hållspapper, servietter och liknande) 

n Vatten

Allt annat är alltså förbjudet att spola ut, eftersom 
det kan orsaka stopp i det gemensamma avlopps-
systemet. 

Blir det stopp i avloppet risker vi dessutom över-
svämningar som följd. 

Det är även förbjudet att använda propplösare, 
kaustiksoda och motsvarande. 
Risken för vattenskador i våra hus är nämligen stor 
om man använder propplösare. 

Olja?
Ska matolja kasseras rekommen-
derar styrelsen att man häller oljan, 
när den har svalnat något, i en tom 
mjölkförpackning. När den sedan 
har stelnat kan tetraförpackningen 
slängas i hushållssoporna. 
Häll aldrig ut oljan i avloppet!

Källa: Avloppsteknik Svenska AB



 

 

 

 

Skriftligt samtycke om behandling av personuppgifter utöver de som 
föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning.  

Brf Rökeriet, nedan föreningen, följer Dataskyddsförordningen och annan gällande 
integritetslagstiftning. 

De personuppgifter som föreningen kan komma att behandla utöver de som föreningen måste föra 
enligt gällande lagstiftning och har laglig grund för enligt Artikel 6 i GDPR, är kontaktlistor med namn, 
e-postadresser och telefonnummer eller andra uppgifter såsom, bilder och namn i Rökerinytt eller på 
vår hemsida www.brfrokeriet.se. 

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som medlem i 
föreningen. Uppgifterna kan också komma att användas för att den valberedning som eventuellt 
utsetts av stämman ska kunna fullgöra sin uppgift.  Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att 
uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. Om uppgifterna ändras, var vänlig 
meddela styrelsen i föreningen. Personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer 
enbart vara åtkomliga för styrelsen.  

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. 
Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en 
avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas eller 
begära att vissa av uppgifterna raderas. Du har rätt att skriftligen återkalla detta samtycke. Kontakta 
då styrelsen. 

Jag samtycker till att Brf Rökeriet behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående. 

Ort och datum   

 .....................................................................   

Medlems namnunderskrift                                                       Medlems namnunderskrift  

  

.....................................................................                          ............................................................ 
Namnförtydligande                                                                    Namnförtydligande  

 .....................................................................                          ........................................................... 

 
Efter påskrift lägges samtycket i någon av styrelsens brevlådor! 

BRF RÖKERIET 
 

Centralt i Sundbyberg 




