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Ordningsregler för BRF Kettingen nr 2 
Ordningsregler fastställda på föreningsstämman den 5 maj 2015. Ordningsreglerna är ett 
komplement till föreningens stadgar. 
 

1.	 Tvättstugan	
Tvättstugan ligger i källaren i 59:ans gårdshus. Tid bokar du på den särskilda bokningstavlan 
utanför tvättstugan. Notera att bokad tid måste påbörjas inom en timme, därefter kan vem 
som helst börja tvätta. Glöm inte göra rent efter dig när du tvättat och att flytta ditt lås. 

1. Maskiner och bänkar skall torkas av 

2. Torktumlarens filter skall tömmas 

3. Tvättmaskinernas tvättmedelsbehållare rengöras 

4. Golvet spolas/sopas av i både tvättstuga och torkrum 

5. Tvättmedelsförpackningar viks ihop innan de slängs 

6. Byt soppåse om den är full (och släng den fulla bland hushållssoporna) 

7. Flytta ditt lås till den neutrala raden eller boka en ny tid direkt 

8. Släck alla lampor när du går ut, då sparar du energikostnader för föreningen 

Respektera tvättstugans tvättider. Ljudet från maskinerna hörs dessvärre väldigt väl i 
lägenheten belägen ovanför tvättstugan. Tvättning är tillåten klockan 07.00 – 22.00. 

2.	 Hushållssopor	
På gården finns två soprum för hushållssopor. Knyt ihop soppåsarna ordentligt och tänk på 
att varken lägga soporna i redan fyllda behållare eller utanför behållaren. Vi får då 
omedelbart besök av råttor. 

Återvinnbart material såsom glas och metall skall inte läggas i hushållssoporna. Närmaste 
återvinningsstation återfinns vid Kungsholms strand under S:t Eriksbron. Här finns även en 
behållare för batterier. 

3.	 Grovsopor	och	elavfall	
Vi har två containrar för grovsopor i 59:ans sopskjul. Hjälp föreningen spara pengar genom 
att stuva och platta till kartonger så mycket det bara går. Vi har även en container avsedd för 
hemelektronik. Här kan du slänga mindre elartiklar såsom brödrostar, strykjärn och dylikt. 
Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Hit räknas även glödlampor. Tänk 
på att lysrör och lågenergilampor betraktas som miljöfarligt avfall då de ofta innehåller 
kvicksilver. Lämna istället in lysrör och lågenergilampor där du köpt dem. 

Större elartiklar såsom disk- och tvättmaskiner, kylskåp och TV-apparater större än 20” måste 
du som lägenhetsinnehavare själv transportera bort. Samma sak gäller möbler, byggmaterial 
och farligt avfall såsom färgpytsar. I annat fall faktureras kostnaden för bortforsling den som 
kastat det. 

Mer om sopsortering finns att läsa på www.stockholm.se under fliken Klimat & Miljö. 
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4.	 Tidningar	
En särskild behållare för tidningspapper finns i båda soprummen. Observera att behållaren 
bara är avsedd för tidningar och returpapper utan klister. Inte kartong (grovsopa) eller 
kuvert/mjölkpaket/pizzaförpackning etc (hushållssopa). 

5.	 Källaren	
Lämna aldrig källardörrarna öppna eller förrådsdörrarna olåsta. Källarinbrott är vanligt 
förekommande på Kungsholmen och vi måste hjälpas åt att förhindra tjuvarna att komma in. 
Släck alltid lyset efter dig. 

Enligt de lokala brandskyddsföreskrifterna är det förbjudet att förvara brandfarligt material i 
källarförråd. Det är inte heller tillåtet att placera möbler eller annat i källargångarna.  

Föreningen har ett gemensamt hobbyrum i källaren i 61:ans gatuhus. Använd gärna rummet 
för snickeri, måleri eller annat.  

6.	 Portarna	
Det är också viktigt att se till att entré- och gårdsdörrarna alltid går i lås. Om inte dörrarna är 
ordentligt stängda får vi in råttor i trapphus och källare. Även uteliggare kan komma in. Detta 
gäller även dagtid och mitt i sommaren. Dörrarna mot gatan får aldrig lämnas obevakade. 
Det gäller vid in- och utflyttning såväl som vid andra transporter till och från din lägenhet. 

Anmäl till fastighetsskötaren om låset inte fungerar. 

7.	 Portkod	
Var restriktiv i utlämnandet av portkoden till utomstående. Lämna inte porten utan uppsikt 
om den måste ställas upp för möbeltransport eller dylikt.  

Nattetid, klockan 22.00 – 06.00, är portkoderna avstängda, då måste nyckel användas. 

8.	 Trappuppgångar	
Trappuppgångarna skall hållas tomma från privata ägodelar och sopor för att möjliggöra 
effektiv städning. 

9.	 Gården	
Du får gärna använda bersån på gården för att njuta av sommaren med dina vänner. Vill du 
grilla har föreningen en kolgrill att låna ut, men allt grillande skall vara avslutad och gården 
lämnad senast klockan 22.00. Visa hänsyn till grannarna och se till att gården är städad och 
fin efter användning.  

Kolgrillen finns i 61:ans gårdsförråd om den inte redan står på gården. Det finns även en 
uppsättning trämöbler, som är till alla medlemmars förfogande. Koden till hänglås på 
gemensamma utrymmen är 5961. 

Rökning är tillåten på gården och askkoppar finns utställda för att slänga fimpar i. Kontrollera 
att det inte ligger några fimpar kvar på marken om du haft fest. Aktiviteter som kan förstöra 
fasader, glasrutor, växtlighet etc. är inte tillåten. 

Rökning är självklart inte tillåten i hissarna eller i trapphusen.  
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10.	 Cyklar	
Cyklar skall parkeras i cykelställen på gården, inte i portar, trappuppgångar eller källargångar. 
Vi har ont om plats i cykelställen idag, så om du inte använder en cykel underlättar det om du 
lagrar den i ditt förråd istället. 

11.	 Barnvagnar	
Av brandskäl är det inte tillåtet att parkera barnvagnar i trappuppgångarna. Det finns plats 
för dem i förrådet bredvid 59:ans grovsoprum. Koden är 5961. 

12.	 Motordrivna	fordon	
Motordrivna fordon får inte parkeras på gården. 

13.	 Nattro	
Musik är livgivande, men huset är gammalt och ljudisoleringen inte alltför god. Var därför 
restriktiv med volymen och stör inte dina grannar mellan klockan 22.00 och 06.00. Det ekar 
även i trappuppgångarna, så tänk på att tala lågmält. 

Ska ni ha fest och vet att det finns risk för att det blir sent – informera era grannar i god tid 
och ta hänsyn till dem vad gäller ljudvolym, musik och tider.  

14.	 Renovering	av	lägenheter	
Samtliga större reparationer skall anmälas till styrelsen. På föreningens hemsida finns en 
blankett för anmälan av renovering, se följande sida www.kettingen2.se/dokument/. 

Om ingreppet omfattar bärande konstruktioner eller större ändringar i kök och våtrum som 
t ex berör befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten skall detta godkännas av 
styrelsen innan arbetet påbörjas. 

El- och VVS-arbeten måste utföras av en fackman. Tänk på att det kan bli problem i 
försäkringssammanhang om det skulle uppstå en skada och du inte renoverat enligt gällande 
regler eller på ett fackmässigt sätt. Alla kvalitetsdokument och besiktningsprotokoll från 
renoveringen ska tillsändas styrelsen för att sparas i föreningens arkiv. 

På Byggkeramikrådet (www.bkr.se) och Svensk Våtrumskontroll (www.gvk.se) hittar du 
aktuella branschregler för kakel och klinker i våtrum. Anlita endast företag som har behörig-
het från något av dessa företag när du bygger om badrum och kök.  

Krav på badrums- och köksblandare: 
Vid byte av blandare i kök och badrum skall Styrelsen informeras. 
Krav vid val av blandare är att denna skall vara försedd med backventil och vara 
mjukstängande för att förhindra störningar i varm- och kallvattensystemet. Icke 
mjukstängande skapar tryckslag i rörsystemet d.v.s. ljudproblem. Avsaknad av backventil kan 
skapa problem med överläckning av kallvatten till varmvattensystemet så att det stötvis bara 
kommer kallvatten i varmvattenledningarna. 
 
Renovering med hög ljudnivå får endast utföras under vardagar mellan klockan 8.00 och 
18.00. Informera även dina grannar när renovering pågår och tänk på att alla måste kunna 
leva i fastigheten även under en ombyggnad. Det är också medlemmens ansvar att instruera 
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hantverkarna om vikten av att hålla rent i trappuppgångarna och alltid se till att portarna är 
stängda. 
 

15.	 Skador	
Vid skador på stamledningar, dörrar mm som föreningen ansvarar för, måste styrelsen eller 
fastighetsskötaren underrättas. I nödsituationer där styrelsen eller fastighetsskötaren inte 
kan kontaktas, skall lämplig jourfirma tillkallas. Se anslagstavlorna i entréerna. 

Även skador på annan inredning som medlemmen själv ansvarar för (se stadgarna § 34-41) 
och som kan förorsaka vattenskador måste åtgärdas snarast. Föreningen skall också 
underrättas även i dessa fall. 

16.	 Ohyra	
Upptäckt av ohyra eller skadedjur skall omedelbart anmälas förutom till styrelsen, även till 
Anticimex. Vid angrepp av skadeinsekter av allvarligare art skall även grannarna informeras. 

17.	 Husdjur	
Hundar och katter skall hållas kopplade. Gårdarna får inte användas som rastplats för 
husdjur. 

18.	 Brandvarnare	
Medlemmar ansvarar för att lägenheterna är utrustade med brandvarnare. Medlemmar och 
hyresgäster ansvarar för att brandvarnarna fungerar. Det är också en rekommendation att ha 
en fungerande brandsläckare i lägenheten. 

19.	 Tvätt-	och	diskmaskiner	samt	kyl	och	frys	
Medlemmar med disk- och/eller tvättmaskiner i lägenheterna ansvarar för att dessa är 
korrekt inkopplade så att vatten eller fuktskador inte uppstår. Läckageskydd skall finnas 
under tvätt- och diskmaskiner samt under kyl och frys. Ta hänsyn till nattron enligt punkt 13 
vid användning av maskinerna. 

20.	 Fläktar	
Vid byte eller nyinstallation av fläkt i kök får endast kolfilterfläktar installeras. I bad- och 
toalettrum får fläktar inte installeras. 

21.	 Radiatorer	och	termostatventiler	
Samtliga termostatventiler i fastigheten byttes ut 2010, varefter värmesystemet injusterades 
i sin helhet under våren 2011. Det krävs styrelsens godkännande för att göra förändringar i 
värmesystemet. Radiatorer och termostater får inte bytas av medlem. 

22.	 Balkonger	
Föreningen har inget generellt bygglov för byggnation av balkonger. Varje bygglov söks av 
den enskilde medlemmen hos SBK (Stadsbyggnadskontoret). För att minimera de störningar 
som balkongbyggen medför samlas alla planerade byggnationer ihop vartannat år. Jämna år, 
2016, 2018, och så vidare, är balkongår. Balkongbyggen ska ske utanför sommarperioden, dvs 
ej under perioden 1 juni- 31 augusti.  
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Under vintersäsongen måste vi ibland ta hjälp av snöskottare för att få bort snön på taket. 
Dessa bolag friskriver sig från alla typer av skador som uppstår på grund av nedfallande snö 
och is. Vi rekommenderar er därför att alltid tömma balkongen från lösa föremål under 
vintern. I annat fall står de kvar på er egen risk. 

Medlemmen ansvarar för att trall eller motsvarande på balkong eller terrass hålls i gott skick. 
Underhållstips är att man kan skura dessa trätrallar med tall såpa eller om man vill så 
fortsätter man att behandla dessa med trä-olja. 
 
Boende i vindsvåningarna har skyldighet att kontinuerligt skotta bort snö från altanerna. 
Framför allt är det viktigt att avrinningshålet är fritt från is när det börjar töa, annars är risken 
stor att smältvattnet hamnar hos grannen våningen under och att fuktskador uppstår. 

Kolgrillar samt engångsgrillar är ej tillåtna på balkong eller terrass. 
Gasol- och elgrillar är tillåtna. Men se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för 
väder och vind, det kan bli varmt. Förvara inte gasbehållaren under grillen utan vid sidan om 
p.g.a. värmen från grillen. 

 

23.	 Balkongtillbehör	
Innan balkongtillbehör monteras, oavsett om det gäller markiser eller balkonglampor, skall 
styrelsen tillstånd inhämtas. 

Markiser skall ha samma bredd som balkongen eller närmast möjliga standardlängd vilket 
gör att fullt utfälld markis väl täcker balkongens längd och bredd. Markisen skall vara 
fackmannamässigt fäst i fasaden och vid behov beroende på utförande vara försedda med 
ett stänkskydd, som skyddar fasaden mot korrosion från markisens fästanordningar.  

Markisväv till markiser och balkongskydd godkänns i tre olika färgställningar: 
• Grå/Gul-randig (typ Sandatex nr 5173/12) 
• Vit/Gul-randig (typ Sandatex nr 37) 
• Rostbrun (typ Sandatex nr 84) eller färgkod S4050-Y90R liknande fönsterbågarna 

Markisväven ska vara av spinnfärgad akryl eller liknande som inte bleks av solljuset. Randig 
markisväv som sätts upp i balkongräcket ska monteras med lodräta ränder. Markisväven kan 
köpas från t ex www.dittsolskydd.se eller www.moogio.se. Som ett alternativ till markisväv 
som balkongskydd kan polykarbonat (transparent termoplast) användas. 
 
En utomhuslampa (lykta) får fästas i fasaden. Den skall fästas på ett fackmannamässigt sätt 
och skall placeras mitt mellan balkongdörren och fönstret samt med sitt fäste i höjd med 
fönsterbågen mellan övre och nedre fönsterrutorna. På balkonger som endast har balkong-
dörr skall lampan placeras på motsvarande plats som för balkonger som både har dörr och 
fönster. Lampan skall vara monterad så att lampfästet döljer den elektriska ledningen. Alla 
balkonglampor i föreningen skall vara av samma eller liknande typ som Konstsmides modell 
Arezzo. Se bild nedan. 

Infravärmepaneler skall vara fackmannamässigt installerad i fasaden. Värmepanel som inte 
skyddas av markis skall förses med motsvarande stänkskydd av plåt som markiser. Den 
elektriska ledningen till värmepanelen skall gå direkt in genom fasaden. 

Balkonglådor mm får endast placeras på insidorna av balkongräcket. Vädringsanordningar får 
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fästas i fasaden eller i fönsterbågen men inte i balkongdörrens foder. Plasttak, plastväggar 
och dylikt får inte monteras. 

   

24.	 Bostadsförsäkring	
Föreningen har försäkrat huset, men denna försäkring täcker inte enskild medlems egendom. 
Medlemmen är därför skyldig att teckna en s.k. ”Hemförsäkring med bostadsrättstillägg” för 
bostaden. Om medlemmens egendom, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin, våtrumsskikt, 
avstängningsventiler etc. är orsaken till skadan i fastigheten och/eller hos grannarna är det 
medlemmen som är strikt betalningsansvarig för skadorna. Med ett bostadsrättstillägg 
betalar försäkringsbolaget i normalfallet ut ersättning för åtminstone delar av skadan.  

25.	 Avgift	till	föreningen	
Avgiften betalas kvartalsvis i förskott den sista helgfria dagen i månaderna mars, juni, 
september och december. Valvet lägger i god tid ut en avi i din brevlåda. Förseningsavgift tas 
ut efter två dagar. Se vidare stadgarna § 6-7. 

26.	 Medlemspolicy	
Köpare av lägenhet måste bli godkänd av föreningens styrelse innan han eller hon kan slut-
föra affären och flytta in. För ett godkännande krävs bland annat att personen ska vara 
kreditvärdig och att boendet ska vara personligt och permanent. Bolag och organisationer är 
inte tillåtna som ägare, eftersom föreningen då riskerar att bli klassad som en oäkta. Det 
förutsätts också att samtliga boende är mantalsskrivna i fastigheten, varför övernattnings-
lägenheter inte heller är tillåtna. Se vidare stadgarna § 2-5. 

27.	 Andrahandsuthyrning	
Det krävs godkännande av styrelsen för att hyra ut sin lägenhet i andra hand och ansökan 
skall vara skriftlig. Se vidare stadgarna § 46. 

28.	 Sammanslagning	eller	uppdelning	av	lägenheter	
Styrelsen är inte främmande för att husets lägenheter slås ihop. Har en lägenhetsinnehavare 
detta för avsikt, skall denne kontakta styrelsen och framlägga förslag på genomförande. 
Avgiften för respektive del slås då ihop till en sammanslagen avgift. Kostnaden för och 
administration av sammanslagningen ligger helt på medlemmens ansvar. 
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Styrelsen kommer inte att godkänna uppdelningar av befintliga lägenheter. 

29.	 Bredband	och	telefoni	
Föreningens fastighetsnät hanteras av Ownit (www.ownit.se, kundsupport 08-525 07 300) 

Årsavgiften, som betalas till föreningen och för närvarande uppgår till 1 000 kronor, 
inkluderar tillgång till bredband och den fasta avgiften för telefonin. Avgiften betalas 
kvartalsvis. De rörliga telefonkostnaderna (det du ringer för) faktureras dig direkt av Ownit. 
De tar ut en faktureringsavgift på 25 kronor, som du slipper om du anmäler dig till autogirot.  

Meddela både föreningen och Ownit vid anslutning och uppsägning. Vid anslutning finns 
blanketter för beställning av bredband respektive bredbandstelefoni på Ownits hemsida 
under fliken Kundservice. För att förenkla administrationen för föreningen, kan uppsägning 
av bredband endast ske i samband med årsskifte. Meddela föreningen senast den 30 
november om du inte vill använda tjänsten längre. 

När du säljer din lägenhet, får du göra en avräkning av kvartalsavgiften och debitera köparen 
för återstående del av kvartalet. Meddela styrelsen om köparen inte är intresserad av 
bredbandet, så får vi reglera det separat istället. Telefonen flyttar du genom att ta kontakt 
med ditt nya telefonbolag. 

Kostnader för installation och byte av routrar bekostas av medlemmarna 

30.	 TV	
Föreningens tillhandahåller ett analogt basutbud av Tv-kanaler genom Comhem (via 
koaxialkabeln). Hos Comhem kan du också till en extra kostnad beställa olika typer av digitala 
kanalpaket. Se vidare deras hemsida www.comhem.se. 

Vi Ownits fastighetsnät går det också att installera IP-TV. De erbjuder både kanalpaket via 
både Canal Digital och Viasat . Mer information finns på respektive leverantörs hemsida. 

 


