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Aktuell info finner Du på vår 

hemsida 

www.snickarbacken.com 

Har du frågor besök styrelserummet i 

kvartersgården där någon från 

styrelsen finns tillgänglig 

tisdagskvällar jämna veckor. (Se under 

rubriken Styrelse och fritidskommitté 

nedan). 

På följande sidor finner du en 

sammanställning av de trivsel- och 

ordningsregler som gäller för de 

boende i Snickarbacken. 

Utöver dessa regler gäller: 

 Bostadsrättslagen 

 Lagen om ekonomiska föreningar 

 Föreningens stadgar 

 Allmänna regler och råd för 
ombyggnad, renovering och 
skötsel av lägenheter inom BRF 
Snickarbacken

Trivsel- och ordningsregler 
 

Med den här broschyren vill vi kort informera om vårt bostadsom-
råde och om innehållet i de trivsel- och ordningsregler som styrelsen 
beslutat om vid sitt sammanträde den 7 april 2016 och som grundar 
sig på föreningens stadgar. Har du frågor efter att du läst igenom 
broschyren tag kontakt med oss i styrelsen eller varför inte ta 
chansen att prata med din granne. 
 

Snickarbacken är en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är 

en ekonomisk förening där alla medlemmar gemensamt äger husen och 

marken och solidariskt delar kostnaderna i proportion till lägenhetens 

storlek och utförande. 

Du har borätten till din lägenhet, men äger inte huset. Byggnaderna 

och marken ägs av föreningen, dvs Brf Snickarbacken. Av detta följer 

en viss ansvarsfördelning som framgår av stadgarna. Vill du t ex göra 

förändringar på fast installation i lägenheten så krävs godkännande av 

styrelsen. 

Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite, det tjänar vi alla 

på. 

Bostadsrättsföreningen Snickarbacken omfattar 285 lägenheter med 

12 tvättstugor och 10 cykelbodar. Till föreningen hör också flera 

lekplatser, en förskola och en kvartersgård. Se kartan på sidan 6. 

Området är vackert beläget på höjden mellan Sjöbergsområdet och 

Edsviken i naturskön miljö och med fin utsikt över Edsviken. 

Vi vill att man inte bara skall bo här, man skall även trivas. Vi vill 

att alla skall bidra till att öka trivseln. Du kan göra det på olika sätt, allt 

beroende på dina förutsättningar. Du kan engagera dig genom 

 

• Att delta i styrelsearbetet 

• Att delta i årsstämman och lämna motioner 

• Att delta i fritidskommitténs arbete 

• Att delta på städdagar och föreningsmöten 

• Att ta eget initiativ till olika trivselaktiviteter 

 

För vem gäller reglerna? 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av 

föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den 

löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och 

reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter 

ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. 

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i 

föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och 

övriga medlemmar. 

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även 

familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare 

som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för 

andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller 

reglerna även dem. 

Utöver dessa ordningsregler gäller också Allmänna regler och råd 

för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter i BRF 

Snickarbacken. 

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om 

du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen 

och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste 

styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter 

och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer 

reglerna kan det bli fråga om uppsägning. 

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid 

välkommen att kontakta styrelsen. 

http://www.snickarbacken.com/
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Andrahandsuthyrning 

Uthyrning i andra hand kräver 

styrelsens samtycke och beviljas 

för ett år i taget. Begäran om 

samtycke ska vara skriftlig och 

innehålla skälet för begäran, tids-

period och vem som ska hyra 

lägenheten. Om uthyrning kom-

mer att pågå längre tid än två år 

ska hyresgästen avstå från besitt-

ningsskydd. Besittningsskyddet 

för andrahandshyresgäst avtalas 

bort genom ansökan till hyres-

nämnden, som har särskild blan-

kett för detta. Att ägaren av 

lägenheten är ansvarig att den som 

hyr i andra hand tar del av alla 

bostadsrättsföreningens regler. 

 

Avfallshantering 

Hushållets sopor skall källsor-

teras. Använd två soppåsar, en för 

komposterbart avfall (matrester) 

och en för brännbart restavfall 

(blöjor, förpackningar, kattsand, 

damm-sugarpåsar m m). Knyt 

ihop soppåsarna ordentligt och 

lägg de komposterbara soporna i 

den bruna soptunnan och de 

brännbara i den gröna soptunnan i 

soprummet. Bruna påsar finns att 

hämta i kvarterslokalen. 

    Container för grovsopor finns i 

grovsoprummet på plan 0 i kall-

garaget. S k ”elskräp” samt pap-

persemballage/wellpapp läggs i 

särskilda burar i grovsoprummet. 

Större avfall t ex möbler, uttjänta 

kylskåp, spisar, tv-apparater lik-

som byggavfall måste var och en 

själv köra till något av kom-

munens insamlingsställen eller 

Hagby-tippen. 

    För tidningspapper finns perma-

nent två containrar uppställda; en 

utanför grov-soprummet och en på 

parkeringen vid portiken. Glas-

flaskor, batterier och annat miljö-

farligt lämnas i kommunens 

behållare. 

    Se också anslagen på soprums-

dörren och i grovsoprummet. 

 

Badrum 

Håltagning i kakel för uppsättning 

av inredning bör undvikas. Om 

detta ändå sker måste bransch-

reglernas krav följas, se bkr.se. 

Tänk även på att kakel lätt 

spricker vid håltagning. 

 

Balkonger, terrasser, 

uteplatser 

För inglasning av balkonger 

fordras bygglov och tillstånd från 

styrelsen. Detsamma gäller mål-

ning av ytterfasaden inklusive 

förråden. 

    Rengör regelbundet spåren för 

skjutdörrarna. 

Balkonger/altaner får inte använ-

das för 

a) permanent förvaring av före-

mål som inte hör till normal 

balkongmöblering 

b) skakning av mattor, säng-

kläder m m 

   Placera blomlådor innanför bal-

kongräcket. 

    Se till att balkong-/altandörr är 

ordentligt stängd för att undvika 

att vatten tränger in vid kraftig 

nederbörd och/eller snösmältning. 

    Se till att avloppsrännan/-

brunnen på terrasserna är fria från 

skräp. 

    Bostadsrättshavare med uteplats 

i markplanet måste ha medgivande 

från styrelsen för att sätta upp 

staket, pergola eller dylikt. Staket 

o dyl skall målas vita. Observera 

att ansvaret för att sköta uteplatsen 

åligger bostadsrättsinnehavaren. 

Gräsklippare och trädgårdsredskap 

finns att tillgå i två av bodarna 

markerade med T på kartan. 

 

Barnvagnar 

I varje port finns ett särskilt 

förvaringsrum som endast är 

avsett för barnvagnar och 

lekredskap. 

 

Bastu 

Det finns en bastuanläggning i 

kvartersgården. Bokningslista 

finns uppsatt i entrén. Du måste 

själv städa efter dig. Följ an-

visningarna i lokalen där även 

städmaterial finns. Se vidare under 

Fritidslokaler nedan. 

 

Bil- och motorcykelparkering 

Parkering sker på din par-

keringsplats innanför rutan i den 

mån det går. Det finns platser att 

hyra i varmgarage, kallgarage 

eller på uteparkering. Det finns 

uttag för motorvärmare både i 

kallgarage och på uteparkeringen. 

Varje motorvärmaruttag har en 

effekt på 1300W. Detta innebär att 

kupé- och motorvärmare till-

sammans ej får ha större effekt. 

Du hyr parkeringsplats genom 

fastighetsförvaltaren. Se anslag i 

din port. 

    I garagen får inte förekomma 

biltvätt, oljebyten, svetsning, 

lackeringsarbeten eller dylikt. 

Utöver bilen eller motorcykeln får 

ingenting förvaras i garagen, 

såsom bensin, olja, gastuber och 

annat eldfängt eller bildäck som ej 

hängts upp på därför avsedd 

däckställning. Om olja läckt ut 

måste du rengöra med sågspån 

som finns i kärl i garagen. 

    Inom området finns gäst-

parkeringar, se kartan. Dessa är 

försedda med parkerings-

automater. 

    Garageplatserna är avsedda för 

fungerande bil. Skrotbilar och 

andra evighetsparkerade bilar hör 

inte hemma i föreningens garage 

eller parkeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandskydd 

Kontrollera brandskyddet i din 

bostad. Se vidare checklista på 

sista sidan. 

 

Bredbrand 

Varje lägenhetsinnehavare har 

möjlighet att ansluta sig till 

höghastighetsinternet och andra 

OBS! Det är absolut förbjudet 

att ställa grovsopor i sop-

rummen. Överträdelse medför 

stora merkostnader som 

drabbar oss alla. 

 

OBS! Parkeringsförbud råder 

på alla andra platser och över-

trädelser bestraffas med böter. 

Detta är inte bara en trivsel-

fråga. Parkering på våra smala 

vägar förhindrar framkomlig-

het för ambulans, brandbilar 

etc. 
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tjänster. Ett separat uttag för detta 

finns placerat i din lägenhet. För 

mer information om pris samt 

vilka tjänster som erbjuds, se 

föreningens hemsida. 

 

Centralantenn/Parabolantenn 

Alla lägenheter är anslutna till en 

gemensam antennanläggning, 

kopplad till Comhems kabel-TV 

nät. Detta ger tillgång till ett 

basutbud som ingår i månads-

avgiften. Använd endast riktiga 

koaxialkablar av typen MS 75/R 

15. Felaktiga kablar kan orsaka 

störningar hos dina grannar. Det är 

inte tillåtet att utan styrelsens 

tillstånd sätta upp parabolantenn 

eller annan utomhusantenn på 

fasad eller balkongräcke. Even-

tuella antenner skall placeras 

innanför husliv. 

 

Cykel- och mopedparkering 

Förvaringsutrymme för cyklar och 

mopeder finns i de röda bodarna 

(se kartan). Din hushållsnyckel 

passar till boden närmast din port. 

 

 

 

 

 

 

 

Diskmaskin/tvättmaskin Fila 

på detta 

Disk- och tvättmaskiner får endast 

installeras av behörig installatör. 

För el- och vattenanslutning av 

disk- och tvättmaskiner finns 

speciella föreskrifter som måste 

iakttagas. Är du tveksam kontakta 

fastighetsskötaren om råd. Du 

ansvarar själv för samtliga 

kostnader i samband med 

maskininstallation. Avlopp 

anslutes till vattenlåset och vatten 

kopplas till ledning som sitter 

under blandaren. Diskmaskinen 

skall kopplas till kallvatten vid 

blandaren, och blandaren skall ha 

en avstängningsventil för disk-

maskinen. Ha för vana att alltid 

stänga av ventilen efter an-

vändandet. Installation av tvätt-

maskin är förberett genom att 

kallvattenledning finns fram-

dragen. Även avlopp är för-berett. 

Du är själv ansvarig för vatten-

skada orsakad av läckande maskin 

eller undermålig installation. För 

elanslutning av diskmaskin finns 

eluttag dels ovanför (bänk-

diskmaskin) dels under disk-

bänken (golvdiskmaskin). För 

tvättmaskin och torktumlare finns 

färdiga kopplingsplintar med 3-fas 

(380 V) framdraget i badrummet. 

Inkoppling får endast göras av 

behörig elektriker. Endast tork-

tumlare typ kondenstumlare får 

installeras. 

 

Fastighetsskötare 

Fastighetsskötaren finns tillgäng-

lig vissa tider på expeditionen 

Sidensvansvägen 63 eller nås via 

telefon eller e-mail. Se anslag i 

din port. 

 

Flytt/Överlåtelse 

Fråga styrelsen vilka rutiner som 

gäller vid överlåtelse då den som 

övertar din lägenhet också ska 

godkännas som medlem i 

föreningen innan inflyttning får 

äga rum. Ta därför reda på vad 

som krävs för att få medlemskap. 

Tillsammans med en ansökan om 

medlemskap ska även ett 

exemplar av överlåtelseavtalet 

lämnas till styrelsen. Innan du 

flyttar från området, se till att alla 

nycklar överlåts eller återlämnas. 

Vid frågor kontakta styrelsen. 

 

Fritidslokaler/Kvartersgård 

I vår kvartersgård finns mötes-

/festlokal samt utrymmen för 

styrketräning och bastu. Därutöver 

finns i området snickarbod och 

syrum. På anslaget i din port står 

det vem som ansvarar för 

respektive aktivitet. För att 

disponera fritidslokalerna krävs att 

ett kontrakt tecknas och att en 

avgift per aktivitet betalas, se 

vidare under Styrelse och 

fritidskommitté nedan. 

 

Fyrverkerier 

Fyrverkerier får i Sollentuna 

kommun inte användas i tät-

bebyggda områden, och som ett 

sådant räknas innergården i brf 

Snickarbacken. Därför är fyr-

verkerier därifrån förbjudna, 

främst på grund av brandrisken, 

men även för det obehag det 

skapar för många boende och 

husdjur. 

 

Försäkring 

Du skall ha en egen hem-

försäkring för att skydda det du 

har i din bostad och i ditt förråd. 

Föreningen har tecknat ett 

gemensamt bostadsrättstillägg för 

dem som bor i Snickarbacken. 

Föreningens byggnader och 

lokaler är försäkrade till fullvärde. 

I vilket bolag detta sker är 

beroende på upphandling år från 

år. 

 

Förråd/Vindskontor 

Kallförråd finns för uthyrning. 

Vänd dig till fastighetsförvaltaren 

för bokning. Se anslag i din port. 

På vind och i källare får förvaras 

personliga tillhörigheter endast på 

avsedd plats. Gångarna ska hållas 

fria från saker och får inte 

belamras. Undvik att förvara 

brandfarliga ämnen och stöld-

begärlig egendom på vind och 

källare. Hyrt förråd följer inte med 

lägenheten vid överlåtelse, utan 

går tillbaka till bokningskön. 

 

Grillning 

Grillning på balkonger, terrasser 

och uteplatser kan uppfattas som 

en störning, därav följande regler. 

För balkonger och terrasser får 

endast elgrillar användas. För 

uteplatser i markplan gäller elgrill 

eller gasol. Av brandsäkerhetsskäl 

skall avståndet vara minst 5 m 

från husen eller andra bygg-

nadsdelar. På Sidensvansvägen 

79-81 finns dock en större 15-20 

bred grässlänt utanför uteplatsen. 

Längst ut på denna gräsyta kan 

kolgrillning tillåtas under följande 

förutsättningar. 

OBS! 

Cyklar samt andra föremål 

får inte förvaras i trapphus 

och entréer. 
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• Grillning är endast tillåten på 

egna flyttbara grillar 

• Den som grillar har fullt 

ansvar för brandbevakning 

och att elden släcks. Därav 

behovet att ha brandsläck-

ningsutrustning till hands 

• Tillståndet gäller tills vidare 

och omprövas om klagomål 

inkommer 

• Sollentuna kommun kan 

utlysa generellt eldnings-

förbud vid väldigt torrt väder 

    Det finns en grillplats 

iordningställd i skogsområdet 

nedanför B-huset, se kartan. 

 

Hemsida 

På vår hemsida 

www.snickarbacken.com finner 

du aktuell information. 

Föreningen finns även på 

Facebook på adressen 

https://www.facebook.com/groups

/BrfSnickarbacken/ 

 

Husdjur 

Innehavare av husdjur ska 

övervaka att dessa inte stör eller 

förorenar i fastigheten och inte 

heller rastas i planteringar eller på 

barnens lekytor. Plocka upp 

djurets spillning. Inom före-

ningens område måste hundar vara 

kopplade året runt. Flera hund-

latriner finns i området. 

 

Lägenhetsunderhåll, 

reparationer 

och förändringar i lägenheten 

I en bostadsrättsförening gäller i 

princip att bostadsrättshavaren 

ansvarar för underhåll av den egna 

bostaden medan bostadsrätts-

föreningen ansvarar för yttre 

underhåll. Den exakta gräns-

dragningen framgår av stadgarna 

och tillhörande tolkning av 

stadgarna. Se Tolkning av 

stadgarna för Brf Snickarbacken 

avseende bostadsrättshavarens 

underhållsskyldighet nedan. 

Ansvarsfördelningen är annor-

lunda när det är fråga om 

reparationer efter skada. Kontakta 

styrelsen vid oklara fall. Det är 

tillåtet att själv t ex måla, 

tapetsera, lägga nya golv, sätta 

upp nya skåp eller byta ut vitvaror 

i köket om detta inte innebär 

ingrepp i bärande konstruktioner, 

el/vvs-installationer eller för-

flyttning av våtutrymmen, toalett 

eller kök. I dessa fall måste du 

kontakta styrelsen först. Tänk på 

att felaktiga eller inte yrkes-

mässigt utförda installationer 

också kan minska värdet på din 

bostadsrätt. Tänk också på att ta 

hänsyn till grannarna när du utför 

arbete som orsakar buller. Sätt 

därför upp notis i ditt eget 

trapphus samt de två intilliggande. 

 

Mattpiskning 

Det finns en piskställning i 

området, se kartan, där du kan 

piska mattor, sängkläder och 

dylikt. Skaka aldrig mattor eller 

sängkläder från balkong eller 

fönster. 

 

Nycklar/Låsning 

Till varje lägenhet hör tre 

lägenhetsnycklar, två program-

merbara hushållsnycklar samt en 

cylinder med två nycklar för 

tvättstugornas bokningstavlor. 

Hushållsnyckeln går till 

• Grovtvättstuga 

• Grovsoprum 

• Trädgårdsförråd 

• Garageport, enligt kontrakt 

• Närmaste tvättstuga 

• Förråd, enligt kontrakt 

• Bastu (om kontrakt tecknats) 

• Styrketräningsrum (om kon-

trakt tecknats) 

• Snickarbod (om kontrakt 

tecknats) 

• Syrum (om kontrakt tecknats) 

• Hushållsnyckeln skall han-

teras enligt utdelade anvis-

ningar. Lägenhetsnyckeln går, 

förutom till lägenheten, även 

till närmaste cykelbod. 

 

Nyckeltub 

Det finns inget huvudnyckel-

system för lägenheterna. För att 

ändå smidigt kunna komma in i 

lägenheterna vid reparationer o 

dyl är ytterdörren försedd med en 

nyckeltub. Om du vill att 

fastighetsskötaren eller repara-

tören skall komma in i lägenheten 

när du inte är hemma fäster du din 

nyckel i kedjan på insidan. Då kan 

fastighetsskötaren nå nyckeln från 

utsidan. 

 

 

 

 

 

 

Rökning 

Visa hänsyn och undvik rökning 

som stör dina grannar. Tänk på att 

om du röker på din balkong, 

terrass eller uteplats kan dina 

grannar störas av röklukt som 

kommer in via fönster, dörrar eller 

tilluftsventiler. Se också till att 

glöd från cigarett eller fimpar inte 

faller ner på grannens uteplats 

eller terrass. OBS! Fimpa endast i 

därför avsedda askkoppar. 

 

Snickarbladet 

Föreningens informationsblad 

Snickarbladet ges ut ca 6 ggr per 

år. Där redovisas aktuella ärenden. 

Har du något som du vill ta upp, 

kontakta informationsansvarig i 

styrelsen. 

 

Spis/spiskåpan 

När du rengör bakom spisen och 

drar fram den, se till att 

elkontakten inte rubbas. Brand-

tillbud har inträffat på grund av 

glappkontakt. Filtret i spiskåpan 

skall rengöras regelbundet. 

 

Styrelse och fritidskommitté 

Styrelse och fritidskommitté väljs 

varje år vid den ordinarie års-

stämman som normalt äger rum i 

april. Aktuella ledamöter och 

deras ansvarsområden finner du på 

anslag i din port. Ett styrelserum 

finns i kvartersgården Siden-

svansvägen 63, telefon 35 91 60. 

Någon från styrelsen finns 

varannan tisdag jämna veckor 

mellan kl 18.30–19.30 (utom 

sommartid och storhelger) till-

gänglig i styrelserummet för att 

svara på frågor, skriva kontrakt, 

betala för fritidsaktiviteter etc. 

OBS! Du får inte hänga dit 

för stora nyckelringar som 

fastnar i tuben. 
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Städning 

Trapphus, entréplan och övriga 

allmänna utrymmen städas enligt 

särskild ordning. 

 

Störningar 

För att alla ska trivas är det viktigt 

att ingen störs av omkringboende. 

Alla boende är skyldiga att visa 

hänsyn. Lagen 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 gemen-

samma utrymmen som t ex i 

trapphus, hiss och tvättstuga. 

Reglerna gäller dygnet runt men 

är extra angelägna att följa 

vardagar från kl 21.30 till kl 7.00. 

Det skall därför undvikas att 

använda tvätt- och diskmaskiner 

under denna tid. Har du fest 

informera gärna grannarna i god 

tid innan om du tror att du och 

dina gäster kommer att störa. 

 

Trafik 

Garage och parkeringsplatser är 

placerade i utkanten av området 

för att minimera trafiken inne i 

området. Viss trafik måste 

accepteras, såsom resor för sjuka 

och rörelsehindrade samt trafik i 

samband med flyttning och tunga 

varutransporter. Kör sakta och 

tänk på barnen! Hela innergården 

är ett gångfartsområde vilket 

innebär max 7 km/timme, samt att 

gående alltid har företräde. 

Mopedkörning är inte tillåten inne 

i området. Taxi beställs till tre 

taxizoner, se kartan. 

 

Trapphus och hissar 

Trapphusen skall hållas fria från 

barnvagnar, skodon, cyklar etc för 

att städningen skall fungera, men 

också för att brandbestämmelserna 

säger det. För att spara energi 

skall trapphusens ytterdörrar 

hållas stängda. Om du tillfälligt 

ändå behöver ställa upp dörren, 

ställ något för dörren ytterst på 

dörrbladet (inte inne vid 

gångjärnen för då är det risk att 

dörren bänds sönder). Rökning är 

förbjuden i trapphuset och i hissen 

liksom alla andra allmänna 

utrymmen. 

 

Tvättstugor 

Det finns tvättstugor i portarna nr 

20, 22, 24, 26, 34, två i 38, 67, 69 

och 85 samt två i det röda huset 

utanför 77:an, varav en dessutom 

är grovtvättstuga, se kartan. 

Utrustningen i tvättstugorna får 

endast användas mellan kl 07.00 

och 21.30, undantaget grov-

tvättstugan som får användas till 

23.00. Mattor får endast tvättas i 

grovtvättmaskinen i grovtvätt-

stugan. Hushållsnyckeln passar 

bara till tvättstugan/- orna närmast 

lägenheten, men alla hushålls-

nycklar passar till grov-

tvättstugan. Använd boknings-

tavlan när du bokar tid och tag 

bort bokningscylindern när du 

tvättat klart. Saknar du bok-

ningscylinder kan du köpa en ny 

hos vår låssmed. Tvätt-

instruktioner finns i tvättstugorna 

bredvid maskinerna. Glöm inte att 

städa efter dig, se till att filtret i 

torktumlaren är rengjort, torka 

rent maskiner och golv. Är du 

osäker fråga gärna fastighets-

skötaren. 

 

Utemiljö 

Alla måste bidra till att hålla rent 

och snyggt i området. Pappers-

korgar och askkoppar finns 

utplacerade. Städdagar arrangeras 

varje år. Då kan alla hjälpa till och 

på detta sätt hålla våra kostnader 

nere. Föräldrar ansvarar för att 

barnens leksaker, cyklar m m 

samlas ihop efter dagens slut och 

lämnas på avsedd förvaringsplats. 

Marschaller skall placeras så att 

de inte ger upphov till sotfläckar 

eller på annat sätt skadar väggar 

eller mark. Ta själv bort utbrunna 

marschallburkar, stearin eller 

sotfläckar. 

 

Ventilation 

Ventilation av lägenheterna sker 

via central frånluftsfläkt. Från-

luftsventil finns i spiskåpa i kök, 

badrum, duschrum, toalett, kläd-

kammare samt i en del förråd. 

Återvinning ur frånluften sker via 

värmepump som delvis värmer 

varmvattnet. Tilluft till resp 

lägenhet sker genom de tilluftsdon 

som är placerade ovan fönster i 

vardagsrum och sovrum. Samtliga 

tilluftsdon skall vara öppna för att 

en god luftväxling skall erhållas. 

Tilluftsdonen skall rengöras någon 

gång per år. 

 

Värme 

Området är anslutet till fjärrvärme 

och lägenheterna värms med 

vattenburen värme. Radiatorer i 

kök och vardagsrum är försedda 

med termostatventiler. Övriga rum 

har antingen manuell ventil eller 

termostatventil beroende på vilket 

väderstreck rummet ligger i 

(söderläge = termostatventil). 

 

Övrigt 

Tänk på att det är vi själva, 

gemensamt, som äger husen i vår 

bostadsrättsförening. Det är du 

och jag som får betala upp-

värmningen i trapphusen, repara-

tioner och städning. Var aktsam 

och hjälp till att hålla snyggt 

omkring dig, då mår både vi som 

bor här och ekonomin bra och vi 

kommer att trivas ännu bättre på 

Snickarbacken. 
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STADGAR 
för Bostadsrättsföreningen Snickarbacken 

organisationsnummer 714800-1196 
 

Stadgar antagna av föreningsstämman den 28 maj 2015 
 

 

 

 

 

OM FÖRENINGEN 
1 §   Namn, säte och ändamål 

2 §   Medlemskap och överlåtelse 

3 §   Medlemskapsprövning - juridisk person 

4 §   Medlemskapsprövning - fysisk person 

5 §   Bosättningskrav 

6 §   Andelsägande 

7 §   Insats, årsavgift och upplåtelseavgift 

8 §   Årsavgiftens beräkning 

9 §   Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift 

        för andrahandsupplåtelse 

10 § Övriga avgifter 

11 § Dröjsmål med betalning 
 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 
12 § Föreningsstämma 

13 § Motioner 

14 § Extra föreningsstämma 

15 § Dagordning 

16 § Kallelse 

17 § Rösträtt 

18 § Ombud och biträde 

19 § Röstning 

20 § Jäv  

21 § Resultatdisposition 

22 § Valberedning 

23 § Stämmans protokoll 
 
 

STYRELSE OCH REVISION 
24 § Styrelsens sammansättning 

25 § Konstituering 

26 § Styrelsens protokoll  

27 § Beslutförhet och röstning 

28 § Beslut i vissa frågor 

29 § Firmateckning 

30 § Styrelsens åligganden 

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning 

32 § Räkenskapsår 

33 § Revisor 

34 § Revisionsberättelse 

 

 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS 

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
35 § Bostadsrättshavarens ansvar 
36 § Ytterligare installationer 

37 § Brand- och vattenledningsskador 

38 § Balkong, altan och takterrass 

39 § Felanmälan 

40 § Gemensam upprustning 

41 § Vanvård 

42 § Övriga anordningar 

43 § Ombyggnad Förändring i lägenhet 
 

 

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 
44 § Användning av bostadsrätten 

45 § Sundhet, ordning och gott skick 

46 § Tillträdesrätt 

47 § Andrahandsupplåtelse 

48 § Inneboende 
 

 

FÖRVERKANDE 
49 § Förverkandegrunder 

50 § Hinder för förverkande 

51 § Ersättning vid uppsägning 

52 § Tvångsförsäljning 
 

 

ÖVRIGT 
53 § Meddelanden 

54 § Framtida underhåll 

55 § Utdelning, upplösning och likvidation 

56 § Tolkning 

57 § Stadgeändring 
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OM FÖRENINGEN 
 

1 § Namn, säte och ändamål 
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen  

Snickarbacken. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. 
 

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 tidsbegränsning.. 

Medlem som innehar bostadsrätt kallas 

bostadsrättshavare. 
 

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 formkraven är 

överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap 

samtidigt med upplåtelsen. 
 

Styrelsen ska så snart som möjligt från det att ansökan 

om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan 

om medlemskap.. En medlem som upphör att vara 

bostadsrättshavare 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 även 

om nedan angivna förutsättningar för medlemskap är 

uppfyllda. En juridisk person som är medlem i 

föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom 

överlåtelse 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 kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning. Överlåtelsen är 

ogiltig om medlemskap inte beviljas. 

 

5 § Bosättningskrav 
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte 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 bostadsrätten efter 

förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller 

sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas. 
 

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift 
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelse-

avgift 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 grund för andelstalsberäkning ska fattas av 

föreningsstämma. 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. 
 

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med 

balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av 

vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande 

gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark 

eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %. 
 

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 som hänför sig till uppvärmning eller 

nedkylning av medlemmens lägenhet eller dess 

förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan 

påföras medlemmen efter individuell mätning, ska 

beräkningen av årsavgiften, till den del avgiften avser 

ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den 

uppmätta förbrukningen. 
 

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt 

avgift för andrahandsupplåtelse 
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter 

beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till 

högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av 

gällande prisbasbelopp. 
 

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pant-

sättningsavgift 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 ett år, beräknas den högsta tillåtna 

avgiften efter det antal kalendermånader som 

lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av 

kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften 

betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet 

i andra hand. 
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10 § Övriga avgifter 
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för 

åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av 

bostadsrättslagen eller annan författning. 

 

11 § Dröjsmål med betalning 
Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. 

Betalning får dock 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 mm. 

 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 
 

12 § Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen 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 kan 

komma att besluta. 
 

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 

balansräkningar  

11. Beslut om resultatdisposition  

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för 

nästkommande verksamhetsår  

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

15. Val av revisorer och revisorssuppleant  

16. Val av valberedning  

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av 

föreningsmedlem anmält ärende  

18. Avslutande  
 

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 

förekomma de ärenden för vilken stämman blivit 

utlyst. 

16 § Kallelse 
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om 

vilka ärenden som ska behandlas på stämman.  Beslut 

får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i 

kallelsen.  

Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka 

före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast 

fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas 

genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress 

ska kallelsen istället skickas till medlemmen. 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 gemensamt har de 

dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar 

flera lägenheter har också endast en röst.  
 

18 § Ombud och biträde 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet 

ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten 

ska uppvisas i original och gäller högst ett år från 

utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2) 

medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra 

högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara 

medlemmen behjälplig.  

Ombud och biträde får endast vara: 

 annan medlem 

 medlemmens make/maka, registrerad partner eller 

sambo 

 föräldrar 

 syskon 

 myndigt barn 

 annan närstående som varaktigt sammanbor med 

medlemmen i föreningens hus 

 god man  

 

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av 

förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin 

förmyndare. 
 

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av 

legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett 

registreringsbevis som är högst ett år gammalt. 
 

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. 
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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.  
 

22 § Valberedning 
Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses 

för tiden fram till och med nästa ordinarie förenings-

stämma. 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 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 

tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras 

på betryggande sätt. 
 

 

STYRELSE OCH REVISION 
 

24 § Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter 

med högst tre suppleanter.  
 

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och 

suppleant kan utses för en tid av ett eller två år. 
 

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även 

väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll 

och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock 

välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i 

föregående mening. 
 

25 § Konstituering 
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra 

funktionärer. 
 

26 § Styrelsens protokoll 
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som 

justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot 

som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på 

betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens 

protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, 

suppleanter och revisorer.

27 § Beslutförhet och röstning 
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter 

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. För giltigt beslut 

krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet 

ledamöter är närvarande. 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 
Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens 

hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. 

Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär 

att medlems lägenhet förändras ska medlemmens 

samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger 

sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt 

om minst två tredjedelar av de röstande på stämman 

har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts 

av hyresnämnden. 
 

29 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av 

minst två ledamöter tillsammans.  
 

30 § Styrelsens åligganden 
Bland annat åligger det styrelsen: 

 att svara för föreningens organisation och 

förvaltning av dess angelägenheter 

 att avge redovisning för förvaltning av föreningens 

angelägenheter genom att avlämna årsredovisning 

som ska innehålla berättelse om verksamheten 

under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra 

för föreningens intäkter och kostnader under året 

(resultaträkning) och för dess ställning vid 

räkenskapsårets utgång (balansräkning) 

 att senast en månad före ordinarie förenings-

stämma till revisorerna avlämna årsredovisningen  

 att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma 

hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen 

tillgänglig 

 att föra medlems- och lägenhetsförteckning; 

föreningen har rätt att behandla i förteckningarna 

ingående personuppgifter på sätt som avses i 

personuppgiftslagen 
 

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning 
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur 

lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt. 
 

32 § Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
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33 § Revisor 
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två 

revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och 

revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie 

föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie 

föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara 

medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara 

auktoriserade eller godkända. 

 

34 § Revisionsberättelse 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen 

senast två veckor före föreningsstämman. 
 

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 fackmanna-

mässigt sätt 

 icke bärande innerväggar 

 till fönster hörande vädringsfilter och tätningslister 

samt all målning förutom utvändig målning och 

kittning av fönster 

 till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar; all 

målning med undantag för målning 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 

 golvvärme, som bostadsrättshavaren försett 

lägenheten med 

 eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar 

 varmvattenberedare 

 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 lägenheten, 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: 

 fuktisolerande skikt 

 inredning och belysningsarmaturer 

 vitvaror och sanitetsporslin 

 klämring till golvbrunn  

 rensning av golvbrunn och vattenlås 

 tvättmaskin inklusive ledningar och 

anslutningskopplingar på vattenledning 

 kranar och avstängningsventiler  

 ventilationsfläkt 

 elektrisk handdukstork 

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-

havaren för all inredning och utrustning såsom bland 

annat:  

 vitvaror 

 spiskåpa, kolfilterfläkt 

 rensning av vattenlås 

 diskmaskin och tvättmaskin,  inklusive ledningar 

och anslutningskopplingar på vattenledning 

 kranar och avstängningsventiler. 
 

36 § Ytterligare installationer 
Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i 

lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren 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 § Balkong, altan och takterrass 
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller 

takterrass svarar bostadsrättshavaren endast för 

renhållning och snöskottning samt ska se till att 

avledning för dagvatten inte hindras.  
 

39 § Felanmälan 
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen 

anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som 

föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen 

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 omfattande 

skador på annans egendom har föreningen, efter 

rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på 

bostadsrättshavarens bekostnad. 
 

42 § Övriga anordningar 
Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, 

belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får 

sättas upp endast efter styrelsens skriftliga 

godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel 

och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs 

för husets underhåll eller för att fullgöra 

myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att  

efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana 

anordningar på egen bekostnad.  
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43 § Förändring i 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, 

    vatten,  ventilation eller elektricitet, 

3. annan väsentlig förändring av lägenheten. 

 

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. 
 

 

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 § Sundhet, ordning och gott skick 
Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras 

för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom 

eller 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 bostadsrättshavaren 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. 
 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen 

tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, 

kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos 

kronofogdemyndigheten. 
 

47 § Andrahandsupplåtelse 
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra 

hand till annan för självständigt brukande endast om 

styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts-

havare 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 skäl för upplåtelsen och 

föreningen inte har någon befogad anledning att vägra 

samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av 

hyresnämnden.

48 § Inneboende  
Bostadsrättshavare får inrymma utomstående personer i 

lägenheten, om det inte medför men för föreningen 

eller annan medlem. 
 

 

FÖRVERKANDE 
 

49 § Förverkandegrunder 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med 

bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp 

bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat 

följande fall: 

 bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, 

upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för 

andrahandsupplåtelse  

 lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand  

 bostadsrättshavaren inrymmer utomstående 

personer till men för förening eller annan medlem  

 lägenheten används för annat ändamål än vad den 

är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig 

betydelse för föreningen eller någon medlem  

 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  

 bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning 

och gott skick eller rättar sig efter de särskilda 

ordningsregler som föreningen meddelar  

 bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till 

lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta  

 bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet 

och det måste anses vara av synnerlig vikt för 

föreningen att skyldigheten fullgörs  

 lägenheten helt eller till väsentlig del används 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 bostadsrättslagens regler ska föreningen 

normalt uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse 

innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker 

rättelse kan bostadsrättshavaren 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 lägenheten till 

följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att 

tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i 

bostadsrättslagen. 
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ÖVRIGT 
 

53 § Meddelanden 
Meddelanden anslås i föreningens hus, på föreningens 

webbplats, genom e-post eller utdelning. 
 

54 § Framtida underhåll 
Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll.  
 

Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande 

minst 0.3% av fastighetens taxeringsvärde. Om 

föreningen har en underhållsplan kan istället avsättning 

till fonden göras enligt planen. 
 

55 § Utdelning, upplösning och likvidation 
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst 

ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna 

i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det 

senaste räkenskapsåret. 

Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna 

tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till 

lägenheternas insatser. 

 

56 § Tolkning 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller 

bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och 

övrig lagstiftning. Föreningen  har utfärdat 

ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa 

stadgar. 
 

57 § Stadgeändring 
Föreningens stadgar kan ändras om samtliga 

röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt 

om det fattas av två på varandra följande 

föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs 

av den mening som har fått mer än hälften av de 

avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening 

som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs 

att minst två tredjedelar av de röstande har gått med på 

beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut 

föreskriva högre majoritetskrav. 

 
 
 
 
 

Tolkning av stadgarna för Brf Snickarbacken avseende bostadsrättshavarens 
underhållsskyldighet 

 
 

Bostadsrättshavaren har nyttjanderätten till sin 

lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus, 

och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs dock 

av föreningen. Innebörden av bostadsrättshavarens 

underhållsskyldighet är dock att han enligt lag och 

stadgebestämmelser dels skall vidta de reparationer 

och det underhåll som behövs, dels svara för 

kostnaderna för åtgärderna. Han är alltså skyldig att på 

egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och 

andra reparationer/förbättringar. Bostadsrättshavaren 

skall vidare åtgärda de skador som uppstår i lägenheten 

oavsett om skadorna uppkommit genom hans eget 

vållande eller på annat sätt, exempelvis genom en 

olyckshändelse, genom vållande av utomstående eller 

genom tidigare bostadsrättshavare. 

 

I bostadsrättslagen regleras närmare vad som ingår i 

bostadsrättshavarens underhålls- och 

reparationsskyldighet. Vidare framgår att föreningen 

har ansvar för föreningens fastigheter och att dessa 

skall vara underhållna och i gott skick. 

 

Bostadsrättshavaren svarar för den inredning som 

föreningen försett lägenheten med samt den inredning 

som bostadsrättshavaren själv tillfört lägenheten. 

 

I § 43 i föreningens stadgar regleras 

bostadsrättshavarens rätt att göra förändringar i 

lägenheten. En bostadsrättshavare måste ha styrelsens 

tillstånd för att göra väsentliga förändringar i 

lägenheten. Bedömning av om en förändring är 

väsentlig skall göras i förhållande till ingreppets art och 

omfattning. Om en bostadsrättshavare vidtagit åtgärder, 

som innebär att han överskridit sin befogenhet att ändra 

i lägenheten, kan han åläggas att återställa lägenheten i 

dess tidigare skick. Detta gäller också om tidigare 

lägenhetsinnehavare väsentligt förändrat lägenheten 

utan styrelsens godkännande. 

 

I samband med överlåtelse övertar nya medlemmen 

såväl rättigheter som skyldigheter i enlighet med 

innehållet i § 35 i föreningens stadgar. 

 

Nedan följer en förteckning över byggnadsdelar, 

inredning och utrustning samt vilka åtgärder som 

bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen 

ansvarar för. Denna förteckning är avsedd att vara en 

hjälp i tolkandet av bostadsrättslagen och stadgarna. 

 

Har du några frågor är du alltid välkommen att 

kontakta styrelsen, som du kan träffa varannan tisdag 

mellan 18.30-19.30 i styrelserummet i kvartersgården. 
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Byggdel Brh:s ansvar Brf:s ansvar Anm 
1. Balkong/terrass 
Konstruktioner golv, ytbehandling/målning utsida  X  
Ytbehandling/målning insidor X   
Renhållning, snöröjning rensning av brunnar X   
Odlingslådor/blomlådor X  Brh ansvarar för jord och växter. Brf ansvarar för odlingslådan av betong 
Vädringsställ, beslag X   
Inglasningspartier X  Inglasning skall ha likartad utformning och godkännas av styrelsen 
2. Innerdörrar X   
    
3. Ytterdörrar(Gäller även balkong-/terrassdörrar) 
Dörrblad, karm, foder X   
Ytbehandling utsida  X  
Ytbehandling insida X   
Låscylinder, låskista, beslag X   
Dörrhandtag och beslag X   
Ringklocka, brevinkast X   
Namnskylt  X  
Tröskel, tätningslist X   
Portkod  X  
4. Golv i lägenhet 
Ytbehandling, ytbeläggning samt underliggande tätskikt X   
Underliggande stomme  X  
5. Innerväggar i lägenhet 
Icke bärande innervägg X  Om innerväggen innehåller el- eller teleinstallationer måste behörig installatör anlitas vid rivning/håltagning av innerväggen 
Bärande konstruktioner/stomme  X  
Ytskikt tex tapeter, målning samt underliggande tätskikt X   
6. Innertak i lägenhet 
Ytskikt, ytbehandling samt underliggandetätskikt (Ev undertak) 

X   

Underliggande stomme  X  
7. Fönster 
Karm och båge  X  
Utvändig målning av d:o  X  
Invändig målning av d:o samt mellan bågar X   
Fönsterglas X   
Spanjolett (fönsterlås) med handtag och beslag X   
Fönsterbänk X   
Persienner, markiser X  Styrelsens tillstånd krävs för uppsättning av markiser 
Tätnings-/dammlister X   
8. VVS-artiklar 
Tvättställ, bidé X  Porslin, väggfäste 
Blandare, kall- och varmvattenarmaturer, vattenlås, bottenventil, vattenlås 

X  Brh svarar för rensning av 

Packningar till d:o  X  
WC-stol X  Porslin, sits, flottör 
Badkar, dushkabin, dusch, duschslang X   

 

Byggdel Brh:s ansvar Brf:s ansvar Anm 
Tvättmaskin, torktumlare X  I lägenhet 
Torkskåp med inredning X   
Tvättbänk och tvättlåda X   
Ventilationsdon  X Från- och tilluftsventiler. Brh ansvarar för rengöring 
Uteluftsdon  X  
Luftfilter till d:o X  Rengöring + en byte 
Vattenradiatorer med ventiler och termostater  X Brh svarar för målning 
Kall- och varmvattenledning inkl armatur  X Brh svarar för målning 
Avloppsledning med golvbrunn och sil. Rensning av avloppsledning 

 X Brh svarar för rensning av golvbrunn 
Klämring X  (För fixering av golvmatta till golvbrunn) 
9. Köksutrustning 
Diskmaskin X   
Diskbänk X   
Kyl- och frysskåp X   
Spis och mikrovågsugn X   
Spiskåpa eller kolfilterfläkt X  Brf ansvarar för den ursprungliga spiskåpan. Brh svarar för byte och rengöring av filter och annan typ av spiskåpa 
10. Förråd mm som ingår i upplåtelsen 
Förråd inkl dörr och lås X  Samma regler som för lägenheten betr. Golv, väggar, innertak, innertak mm 
Gemensamt soprum  X  
11. Elartiklar 
Elcentral och elledning i lägenhet X   
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare, jordfelsbrytare 

X   

Byte av säkringar och lampor X  I lägenghet och tillhörande utrymmen 
Motorvärmaruttag  X  
Eluttag till spis  X  
12. Övrigt 
Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar, foder, lister 

X   

Kryddställ X   
Badrumsskåp X   
Klädhylla X   
Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning X   
Invändig trappa i lägenhet X   
Torkställning X  Styrelsens tillstånd krävs för uppsättning av markiser 
13. Uteplats 
Mark som ingår i upplåtelsen X  Brh är skyldig att följa de regler som finns beträffande stakett mm 

        Brh = Bostadsrättshavaren Brf = Bostadsrättsföreningen 
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Kontrollera brandskyddet 
 

Checklista för ökad säkerhet 

för Dig och Dina grannar 

Följ den här listan och kontrollera brandskyddet i 

Din bostad och i fastigheten. 

 Lägenheten ska vara utrustad med minst en 

brandvarnare. 

 Kontrollera brandvarnarens funktion. Byt 

årligen batteri. 

 Kontrollera el-utrustningen i lägenheten. 

Sladdar i kläm? Glapp i kontakter? 

 Åtgärda blinkande lysrör. El-fel är en av de 

vanligaste brandorsakerna. 

 Placera inte levande ljus på TV:n. 

 TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med knappen på 

apparaten. 

 Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll 

för barnen. 

 Dra ur kontakten när du använt kaffekokare och 

brödrost. 

 Förvara inte brandfarlig vara i källaren eller 

vindsförråd. 

 Se till att filter och spisfläkt är fria från fett. 

 Tillse att onödigt skräp och tidningar inte 

samlas i trapphus och källare eller på vinden. 

 Sopluckorna i trapphusen ska alltid vara 

stängda. 

 Container på gården? Säkerhetsavstånd till 

byggnad är 4 meter för täckt container och 6 

meter för öppen container. 

 Dörrar till källare och vindar ska alltid vara 

låsta. 

 Kontakta i första hand fastighetsägaren om Du 

tycker att det är brister i brandskyddet. Har du 

frågor är Du alltid välkommen att ringa till 

Brandkåren Attunda 08-594 696 00. 

Om det börjar brinna 

 Rädda, varna, larma, släck, är fyra viktiga ord 

att komma ihåg vid en brand. 

 

 Rädda folk i fara, varna omgivningen och larma 

via 112. 

 

 Försök släcka om du har släckare eller slang, 

men ta inga onödiga risker! 

 

 Om rummet fylls med rök – kryp under röken. 

Vid golvet finns syre. 

 

 Stäng dörren till det utrymme där det brinner. 

 

 Stanna i din lägenhet om det brinner på annan 

plats i fastigheten. Gå inte ut i trapphus med 

rök. Behöver du hjälp – ring 112. 

 

 Använd ej hissen. 

 

Goda råd 

 Brand i kastrull – flytta kastrullen från plattan 

och kväv elden med ett lock. 

 

 Rök från TV – dra ut kontakten, fortsätter röken 

försök att få ut TV:n i det fria. 

 

 Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Placera 

ljusen så att lågan inte kan antända gardin eller 

annat brännbart. 

 

 Rök inte i sängen eller liggande i en soffa. 

 

 Var tredje dödsbrand orsakas av rökning! 

 

 Misstanke om anlagd brand – kontakta polisen. 
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Tänk på... 

att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom 

att ta kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötaren om en akut skada inträffar i 

området 

att kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering 

att inte släppa in någon okänd person i fastigheten 

att inte lämna vinds- och källardörrar olåsta 

att vara försiktig med eld 

att din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare 

att meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid 

att vara sparsam vid varmvattenförbrukning och inte lämna vatten rinnande i onödan. Var 

också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen 

att hålla rent och snyggt i trapphus, på vindar, i tvättstugor och i soprum 

att inte skräpa ner och heller inte kasta cigarettfimpar utomhus 

att förhindra klotter och annan skadegörelse i området 

att vid vattenläckage omgående stänga vattenavstängningsventilen och anmäla 

vattenläckaget 

...så trivs vi ännu bättre i vårt vackra och naturskönt belägna bostadsområde 

SNICKARBACKEN 

– Sollentunas pärla – 

 

 

april 2016, 600 ex 

Denna trycksak finns också på föreningens hemsida 

 

www.snickarbacken.com 


