
Trivselregler för Brf kumminen i Uppsala
Trivselreglerna är reviderade och antagna av styrelsen i november 2022 och 
inlagda på föreningens hemsida. Reglerna ska ses som ett komplement till 
föreningens stadgar och bostadsrättslagen.
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1. Det här bör du veta om föreningens trivselregler
Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar har tillgång till trivselreglerna 
via föreningens hemsida och att alla nya medlemmar blir informerade om
reglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar och som 
medlem i vår förening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens 
fastigheter utan du har också skyldigheter gentemot föreningen och 
övriga medlemmar. Trivselreglerna gäller inte bara dig som 
bostadsrättshavare utan reglerna gäller också familjemedlemmar, gäster, 
inneboende eller hantverkare som utför arbeten åt dig i lägenheten. 
Styrelsens förhoppning är att dessa regler ska stärka gemenskapen, öka 
tryggheten och framför allt att alla ska trivas i vår fina förening. 

2. Gemensamma kostnader
Värme och vatten i våra lägenheter innebär stora kostnader och betalas av
oss alla gemensamt. Därför är det viktigt att vi inte i onödan har fönster 
och balkongdörrar öppna och att vi är sparsamma med vattnet. Underhåll 
och reparationer utgör en stor del av föreningens årliga kostnader och 
genom att vara rädda om vår gemensamma egendom kan vi minimera 
höjningar av årsavgiften för oss medlemmar.

3. Balkonger och altaner
Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att grilla med kolgrill på 
balkong eller altan. Däremot är det okej att grilla på gårdarna, men tänk 
då på att placera grillen så att inte grannar blir störda av rök och matos. 
Om du röker på balkongen eller altanen tänk då på att absolut inte kasta 
glödande fimpar som kan blåsa in till grannen under och där starta en 
brand. Det har hänt att blomlådor har blåst ner från de övre balkongerna, 
så därför vill vi att du som bor på den övre våningen placerar dina 
blomlådor innanför balkongräcket. För altanutbyggnad krävs föreningens 
tillstånd och för inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt 
bygglov från Uppsala kommun.

4. Matning av fåglar 
Fåglar är ett trevligt inslag på våra gårdar, men mata inte fåglarna inom
fastighetsområdet,  då detta  riskerar  att  locka  till  sig  råttor,  möss och
andra  skadedjur.  Föreningen  har  avtal  med  ett  företag  för
skadedjursbekämpning. På anslaget i trapphuset finns telefonnummer till
aktuellt företag.



5. Tvättstugor
De fyra gemensamma tvättstugorna bokas med en så kallad tvättplugg.
Bokningen gör du på tavlan utanför respektive tvättstuga.  Kan du inte
använda din förbokade tvättid så ta bort tvättpluggen så att någon annan
kan  nyttja  den  tvättiden.  Om inte  bokad  tvättid  är  påbörjad  inom 30
minuter är det okej för övriga medlemmar att börja tvätta. För allas trivsel
är  det  viktigt  att  du  följer  anvisningarna  som  finns  i  tvättstugor  och
torkrum.

6. Cyklar, mopeder och barnvagnar 
För att utryckningsfordon, färdtjänstbilar och synskadade inte ska hindras
vill vi att cyklar ställs i cykelställ eller i de avsedda cykelförråden. 
Barnvagnar får inte placeras i trapphusen på grund av brand- och 
utrymningsrisken. I vissa cykelförråd finns särskilt avsedda och låsbara 
barnvagnsförråd. Nyckel till dessa förråd kvitterar du ut hos företaget 
Certego som finns på Fyrislundsgatan 68. Mopeder får inte förvaras i 
cykelförråden på grund av brandrisken.

7. Vår utemiljö 
Inom föreningens område gäller parkeringsförbud enligt de skyltar som 
finns utplacerade vid varje infart. Däremot är det tillåtet att stanna för i- 
och urlastning. I- och urlastningen ska vara en pågående aktivitet för att 
inte bedömas som parkering. Parkeringsförbudet är främst en 
säkerhetsfråga. Våra gång och cykelstråk är i första hand till för gående 
samt lekande och cyklande barn. Eftersom våra gångvägar inom området 
är smala så finns det en påtaglig risk att parkerade bilar blir ett hinder för 
bland annat utryckningsfordon. Har du behov av att stanna din bil under 
en något längre tid, som vid till exempel en flyttning så kan styrelsen 
bevilja ett p-tillstånd. Utemöbler och parkbänkar är till för att sitta i, 
inte att klättra och leka med. Flyttar du av någon anledning på möblerna 
var då vänlig att ställ tillbaka dem på sin plats. Sandlådorna är till för 
barnen, inte för katter och hundar. Lek och bollspel är okej på 
gräsmattorna, men spring och lek bland buskar och rabatter är inte okej.

8.  Avfallshantering
Föreningen källsorterar allt avfall i markerade kärl för olika 
avfallsprodukter. Det är jättebra om du viker ihop kartonger och större 
emballage för att spara utrymme i sopkärlen. El- och elektronikavfall 
kan du lämna i miljörum nummer ett eller fyra. Stora kartonger, möbler, 
matolja, färgburkar, metallföremål och bilbatterier lämnar du till närmaste
återvinningscentral.



9.  Hinder och egna odlingar
Att odla eller plantera buskar och träd på föreningens gemensamma 
gräsytor är inte tillåtet. Detsamma gäller plantering av växter mot 
husfasad då det skapar fukt på väggen som resulterar röta och mögel. 
Föremål och saker ska inte heller förvaras på platser så de utgör hinder 
för fastighetsskötaren att utföra sitt arbete. Egna planteringar vid balkong 
eller altan där det tidigare har funnits buskar får inte misskötas så det 
förfular föreningens intryck. Ovårdade rabatter kan då komma att 
återställas med buskar som den boende får betala.

     10. Husdjur  
Du som har husdjur ska övervaka att djuren inte stör eller förorenar inom
föreningens område. Många barn och vuxna är rädda för hundar så därför
vill vi att du har hunden kopplad inom området.

11. Störningar
Vad som upplevs som störande kan variera. Vissa av föreningens 
medlemmar arbetar natt och måste då sova på dagen. Andra kanske 
arbetar hemifrån och behöver arbetsro.  
Ska du ha fest så informera gärna dina närmaste grannar om du tror att de
kan komma att störas. Samma sak gäller vid ombyggnation i lägenheten. 

12. Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du alltid begära detta 
skriftligen till styrelsen. Var ute i god tid eftersom sådana beslut fattas på 
styrelsemöten, som normalt sker en gång i månaden. Undantag för juli 
och augusti då det inte är några styrelsemöten. Utförligare information 
om villkoren för andrahandsuthyrning hittar du på föreningens hemsida.

13. Lägenhetsunderhåll
Du som bostadsrättsinnehavare ska hålla lägenheten i gott skick. Det 
innebär att du ansvarar för såväl underhåll som reparationer och ska själv 
betala för sådana åtgärder. Är du osäker på vad som åligger dig så finns 
det beskrivet i föreningens stadgar som du hittar på hemsidan.

14. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya 
golv, sätta upp skåp och byta vitvaror i köket. Mer omfattande 
förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Exempel på det är att 
demontera väggar, dra nya rör i kök och badrum. Inte sällan händer det 
vid köksrenoveringar att köksfläktar monteras på felaktiga sätt som sedan



innebär onödiga kostnader och problem för återställning. Kontakta därför 
alltid styrelsen innan du sätter i gång och tänk också på hänsyn till 
omkringboende när du utför bullerstörande arbeten.

15. Stopp i avlopp
Stopp i avlopp är både tråkigt, onödigt och kostsamt. För att undvika 
stopp i avloppet bör du tänka på att inte spola ner tops, bomullspads, 
babysavetter eller bindor i toaletten. I handfatet kan rester av tvål, 
tandkräm och hår göra att det blir stopp i vattenlåset. Om du torkar bort 
rester av mat och fett från stekpannor och kastruller med hushållspapper 
så minskar du risken för onödiga stopp i diskhon.

16.Brandsäkerhet och utrymning
För att minimera risken för anlagd brand och skapa bra förutsättningar för
utrymning är det viktigt att trapphusen hålls fria från brännbart material 
och annat som hindrar en säker utrymning. Därför får du inte förvara 
barnvagnar, möbler, leksaker, skor och annat löst material i våra 
trapphus. Var försiktig med levande ljus. Din lägenhet bör vara utrustad 
med minst en brandvarnare och helst också en handbrandsläckare samt en
brandfilt. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att brandvarnaren 
fungerar.

       17.Om du tänker flytta
Tänk på att den som övertar lägenheten också ska godkännas som 
medlem i föreningen innan inflyttning. 

       18.Föreningens parkeringsplatser
För att minimera risken att föreningens p-platser används som         
uppställningsplats för obrukbara fordon har styrelsen beslutat att det 
endast är tillåtet att hyra och disponera föreningens förhyrda 
parkeringsplatser om fordonet är besiktigat, skattat och försäkrat.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Trivselreglerna har beslutats av styrelsen att gälla från och med 2022-12-01

   
    


