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För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på i HSB Järnbrott. 
Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse 
för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi 
vårt boende ännu mer trivsamt.  

Bostadsrätten är speciell. En vanlig missuppfattning är att man ”köper en lägenhet”.  
I vardagligt tal kan man säga så, men i strikt mening är det fel. Det man köper är inte själva 
lägenheten, utan ett medlemskap i en bostadsrättsförening. Man köper in sig i bostadsrätts-
föreningen och blir delägare i denna ekonomiska förening. Samtidigt följer också rätten att 
bo i lägenheten. Det är det som är själva innebörden i ordet ”bostadsrätt”. 

Man delar sitt hus och gemensamma ytor med sina grannar som i ett hyreshus men man  
har större frihet och möjlighet att påverka sitt boende. Det betyder också att man måste  
ta större hänsyn till sina grannar än när man bor i eget hus. 

Med möjligheten att påverka följer ett ansvar att följa de ”spelregler” som har utarbetats  
för att föreningen ska fungera och för att alla ska trivas så bra som möjligt. Är föreningen 
välskött och alla medlemmar nöjda så ökar dessutom värdet på våra lägenheter. 

Fundera lite mer över vad det innebär att bo i just vår bostadsrättförening –  
och vad du kan göra för att du själv och alla vi andra ska tycka att Brf Järnbrott är en bra 
bostadsrättsförening. 

Till din – och alla andra medlemmars – hjälp finns trivselregler för vår förening.  
Genom att följa dessa kan vi alla bidra till en god boendemiljö i vår förening. 

 

Trivselregler 
Här nedan följer ett antal vägledande trivselregler som gäller för vår bostadsrättsförening 
HSB Järnbrott. 

De flesta regler här är självklarheter för alla medan några av reglerna kanske ifrågasätts av 
en eller flera medlemmar. Föreningens styrelse har dock valt att fastställa ett antal regler 
som vi anser stämmer överens med hur de flesta medlemmar vill ha det. 

Våra trivselregler är dock inte avsedda att gälla för all framtid. Om det skulle visa sig att 
majoriteten av föreningens medlemmar vill ändra enstaka regler finns alltid den möjligheten. 
Om du har förslag på nya regler eller förändringar av befintliga är du välkommen att 
kontakta styrelsen. 

För alla övriga situationer, som inte finns omnämnda i våra trivselregler, gäller sunt förnuft 
och hänsyn till omgivningen. 

Dessa trivselregler antogs av styrelsen i november 2016. 

De är ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, Bostadsrättslagen, allmänna 
ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen om du har frågor eller synpunkter! 

November 2016 

HSB Brf Järnbrott 
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Störande ljud 
Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter din TV, 
radio eller ljudanläggning stå på för högt eller gör annat som är störande för dina grannar. 
Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00 då vi alla måste vara extra hänsynsfulla  
vad gäller störande ljud. 

Borra, spika, såga etc. 
Då och då är det nödvändigt för oss att t.ex. borra, spika  
och såga.  
Detta gör vi med hänsyn – på vardagar kl. 07.00–21.00  
samt lördagar och söndagar kl. 12.00–18.00.  
 
Tvättmaskin i lägenheten 
För dig med egen tvättmaskin och torktumlare gäller att du får använda  
maskinerna på samma tider som våra tvättstugor d.v.s. vardagar kl. 08.00–20.00,  
lördagar kl. 8.00–20.00 samt söndagar kl. 12.00–20.00. 

Lägenhetsdörrar 
Tyvärr kan det vara lyhört i våra trappuppgångar. Visa därför hänsyn till dina grannar  
när du stänger din ytterdörr genom att dra igen den ”lugnt och fint” och inte smälla  
igen den. 

Fest 
Även när du anordnar fest hemma ska du visa hänsyn – även om man då som granne  
säkert accepterar en lite högre ljudnivå. En trevlig gest då är att du en tid i förväg  
informerar dina grannar om dina planer.  

Spela instrument 
Du som spelar instrument och behöver öva får naturligtvis göra detta på vardagar  
kl. 07.00–21.00 samt lördagar och söndagar kl. 12.00–18.00.  
Även här gäller att du ska hänsyn till din omgivning och inte spela högre än nödvändigt. 

Balkonger 
Om du hänger tvätt på balkongen är det viktigt att omgivningen inte störs och framför  
allt att vatten inte rinner ner på din grannes balkong. 

Sätt gärna upp balkonglådor men häng dem alltid på insidan av balkongen. 

Använd piskställningen på gården – inte balkongen – om du vill skaka och piska mattor, 
sängkläder och annat. Tänk på att inte använda piskställningen efter kl. 20.00. 

Att grilla utomhus hör sommaren till. Vi får inte grilla på våra balkonger, eftersom 
röken/oset kan vara störande och det ökar brandrisken. 

Mata inte fåglar från balkongen. Rester av 
fågelmat på marken kan locka råttor till  
våra hus. 

Det är absolut förbjudet att kasta ut 
cigarettfimpar från balkongerna. 
Fimpa inomhus! 

 



Sida 4 av 12 

Gemensamma utrymmen 
Tillsammans ansvarar vi för entréer, trapphus, cykelrum, källare och 
övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra 
saker endast i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga 
utrymmen vara fria.  

Släck alltid efter dig när du lämnar källaren. Lyset som står på kostar 
pengar och det är vi själva som får betala. Låt dem som kommer ned i 
källaren efter dig själva tända och släcka. 

                  I alla våra gemensamma utrymmen är rökning förbjuden. 

 

Källargångar 
Det är inte tillåtet att förvara bildäck, möbler och andra föremål i 
trapphus, källargångar och i utrymmena utanför förråden – främst  
p.g.a. brandsäkerhet men även för att de faktiskt står i vägen. 

 

Trapphus  
Tänk på att det är lyhört i våra hus och att högljudda och långvariga samtal 
i våra trapphus kan vara störande för dina grannar. Gå gärna utanför huset 
eller in i lägenheten om du vill samtala. 

 

Fordonsparkering 
Våra cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar ska alltid parkeras  
på sina respektive uppställningsplatser.  

Tänk på att det inte är tillåtet att parkera fordon på Flöjtgatan –  
gatan ingår i den parkeringszon i Göteborg där gatuparkering inte  
är tillåten. 

Vi har låtit installera bommar vid uppfarterna till några av våra hus  
för att minimera motorfordonstrafiken fram till entréerna.  
Det är dock både möjligt och tillåtet att köra fram till entréerna och stanna för att lasta i  
och ur – men det är naturligtvis inte tillåtet att parkera motordrivna fordon här.  

Bommarna öppnar du med din lägenhetsnyckel.  

 
Använd rätt grind till parkeringsdäcket 
När du går in till eller ut från parkeringsdäcket ska du använda persongrinden,  
inte den stora bilgrinden.  
Varje gång du öppnar den står den obevakad en stund vilket är tillräckligt för att  
en utomstående, kanske en potentiell tjuv, tar sig in obemärkt på parkeringsdäcket.  
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Tomgångskörning 
Du vet väl att det i Göteborg är förbjudet att 
låta bilen gå på tomgång längre än en minut.  

Visa hänsyn till alla oss som bor på 
Flöjtgatan. Vid tomgångskörning är 
utsläppen av kolväten och kolmonoxid som 
högst – det vill vi inte ha in i våra lägenheter! 

 

Ställ inte upp källardörrarna 
Ställ inte upp entrédörrarna till våra källare. Att ställa upp en källardörr 
och lämna den utan uppsikt är en inbjudan till utomstående, kanske 
potentiella tjuvar, att ta sig in i våra källare.  

Källardörrarna är dessutom viktiga för husens brandskydd – om de är stängda.  

 

Husdjur 
Har du katt och/eller hund är du ansvarig för att den/de inte  
stör eller förorenar i sandlådor, på gångvägar och grönytor.  

Hundar ska vara kopplade. 

 

Rökning 
För allmänna utrymmen i våra hus – t.ex. trapphus och  
källarutrymmen – gäller samma som för allmänna lokaler   
i övriga samhället: Rökning förbjuden!  

 

Skräp  
Det är en självklarhet att inte skräpa ned i våra trapphus vid entréer  
och runt våra hus. 
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Sophantering 
Sopor ska alltid paketeras innan de kastas i våra 
”moloker” (behållare för sopor & kompost) i förslutna 
soppåsar. Att kasta ”lösa” sopor som t.ex. matrester  
eller smutsig kattsand är inte tillåtet. 

Kasta inte glas, papper samt plast- och  
metallförpackningar i soporna.  
Du hjälper miljön och hjälper till att minska våra 
kostnader för sophämtning genom att lämna detta på 
någon av de återvinningsstationer som finns runt vårt 
område.  

Glödlampor, lågenergilampor, lysrör och batterier. 
Detta är också miljöfarligt avfall och ska därför alltid lämnas på kommunens 
återvinningscentral eller i vårt rum för farligt avfall på Flöjtgatan 8. Du öppnar 
dörren med din lägenhetsnyckel. 

Färg, elektronik m.m. 
Annat miljöfarligt avfall som färg, elektronik etc. får absolut inte kastas i soporna. Detta 
lämnas i vårt rum för farligt avfall på Flöjtgatan 8 eller på kommunens återvinningscentral. 

Grovsopor och skrymmande avfall. 
Detta lämnas på en av kommunens återvinningscentraler. Vår närmaste återvinningscentral 
finns i Högsbo Industriområde, A Odhners Gata 19. 

Kompost/Matavfall. 
Kompostavfall ska läggas i de bruna påsar som finns i källaren. Påsarna kastas i molokerna 
som står bredvid sopmolokerna. 

Moloker/Sopbehållare. 
Det är naturligtvis absolut förbjudet att ställa avfall, skräp eller skrymmande föremål bredvid 
våra moloker/sopbehållare! 

 

Toaletter och avlopp 
VÅRA TOALETTER ÄR VARKEN PAPPERSKORG ELLER SOPTUNNA! 

Vid återkommande tillfällen har föreningen fått kalla på hjälp p.g.a. stopp i avloppsrör och 
översvämning i källare. Oftast har dessa stopp orsakats av att någon/några kastat bindor  
och tops i toaletten. Det kostar föreningen (oss allihop) 5 000 kronor att rensa upp! 

Kiss, bajs och toalettpapper – det är allt som får hamna i våra toaletter. Ingenting annat! 

Om du inte redan har det, skaffa en sophink till badrummet. 

 Bindor, tamponger, blöjor, bomull och tops sväller upp och kan orsaka stopp i avloppet. 
Allt sådant ska du kasta i papperskorgen eller sophinken! 

 Tandtråd, hushållspapper, tidningspapper, godispapper, tuggummi, kondomer, hår och 
våtservetter kan orsaka stopp – kasta i soporna! 

 Kattsand slipar bort glasyren i toaletten och orsakar stopp. Kasta det i sophinken! 
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 Cigarrettfimpar, tobaksaska och snus innehåller kadmium, en giftig och cancer-
framkallande tungmetall som reningsverket inte kan ta bort – kasta i soporna! 

 Kemikalier, målarfärg, lacknafta och olja är farligt för miljön. Allt sådant lämnas i vårt 
rum för farligt avfall vid Flöjtgatan 8 eller till en miljöstation. 

 Mediciner är farliga för miljön. Reningsverken kan inte ta hand om alla. Lämna dem alltid 
till närmaste Apotek – de tar hand om allt sådant. 

 Matrester kan orsaka stopp – kasta i komposten (helst) eller i 
soporna! 

 

VARFÖR SKA VI INTE KASTA HUSHÅLLSPAPPER I TOAN? 

Hushållspapper är gjort av långa fibrer och är därför våtstarkt – det 
håller ihop trots att det är vått. Det fastnar därför lätt i reningsverkens 
galler. Toapapper däremot är gjort av korta fibrer och löses snabbt upp 
i kontakt med vatten. Det är därför du aldrig ska kasta hushållspapper i 
toaletten utan i papperskorgen eller sophinken! 

Container 

I anslutning till ”Fixardagarna” (se nedan) beställer föreningen 
containers där vi kastar allt skräp och avfall.  

Som medlem i föreningen får du också utnyttja dessa containers 
för att göra dig av med skräp. Här får dock endast brännbart avfall 
och metall kastas – absolut inte avfall som klassas som miljöfarligt! 

 

Fixardagar 
För att minska våra kostnader för trädgårdsarbete anordnar 
föreningen varje vår och höst en ”Fixardag”, då vi tillsammans 
planterar blommor och buskar, rensar och ansar, gräver och 
klipper för att göra det snyggt i vårt område.  

Fixardagarna är också till för att vi ska lära känna varandra lite 
bättre. Deltagande i ”Fixardagarna” är frivilligt men uppskattat 
av alla som njuter av våra fina gårdar. 

 
Engångsgrillar och grillning 
Om du vill grilla utomhus och i anslutning till våra hus,  
utnyttja då föreningens gemensamma grill på grillplatsen 
framför Flöjtgatan 27–35. Men oavsett var du grillar, se  
till att os och rök inte stör övriga boende.  

Använder du engångsgrill tänk på att inte placera den  
direkt på gräset – då förstörs gräsmattan.  

 

Hjälp! 
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Tvättstugor 
När det gäller hanteringen av tvättmaskiner, centrifuger, 
torktumlare och torkrum följer du anvisningar i tvättstugan. 
Då slipper vi onödiga kostsamma reparationer. Om något 
försvinner eller går sönder får vi alla vara med  
och betala.  

Städa alltid efter dig 
Att städa i tvättstugan och torkrummet, efter avslutat 
tvättpass, är ett krav och inget som någon av oss kan  
”välja bort”. Ingen ska komma till tvättstugan med sin  
tvätt och först behöva städa efter någon som inte har  
brytt sig om att städa.  

Respektera tvättiderna. 
Håll koll på dina tvättider så att du börjar och slutar i tid  
och inte inkräktar på nästa tvättid. 

Respektera reglerna för bokning. 
Du får endast boka ett tvättpass åt gången. Först när du påbörjat ditt tvättpass får du göra 
din nästa bokning av tvättpass. 

Respektera andras inbokade tvättider. 
Det är inte tillåtet att ta en annan medlems inbokade tvättid – även om denne inte har 
börjat tvätta inom en viss tid.  

Samtliga regler finns på varje tvättstugas dörr.  

 

Viktiga meddelanden 
Flöjtbladet, anslagstavlorna i entréerna och hemsidan 
http://hsbjarnbrott.se/ är föreningens officiella informationskanaler. 
Här finner du väsentlig information från föreningens styrelse.  

 

Förändringar i lägenheterna 
Ibland vill vi förnya och komplettera våra lägenheter. När 
det gäller stora förändringar som att riva väggar, förändra 
ventilationen samt byta element eller ytterdörr, måste du 
få styrelsens godkännande. Detta gäller också om du vill 
sätta upp parabolantenn, markiser, installera köksfläkt, 
byta ut badkaret mot dusch eller glasa in balkongen. 

Om du är osäker på vilka arbeten du får och inte får 
utföra, rådfråga alltid föreningens styrelse. 

För din egen och andras säkerhet – anlita alltid en fackman för installation av tvätt- eller 
diskmaskin och för elarbeten. Framför allt för arbeten i badrummen som kan påverka 
tätskiktet – då kan vi undvika framtida vattenläckor och kostsamma vattenskador. 

 

http://hsbjarnbrott.se/
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Styrelsen  
Styrelsens medlemmar arbetar på sin fritid för 
föreningen och har därför varken tid eller möjlighet att 
stå till övriga medlemmars tjänst dygnet runt.  

För ärenden som rör föreningen, kontakta  
Föreningsexpeditionen under expeditionstid,  
lägg ett meddelande i expeditionens brevlåda  
på Flöjtgatan 11 eller skicka ett e-mail till 
hsbbrfjarnbrott@gmail.com.  

 

 

 

 

Säkerhet 
Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse i våra hus.  
Du kan själv hjälpa till att göra det svårare för tjuven genom att: 

 Tömma din bil på värdesaker. 

 Hålla extra uppsikt i trappuppgångar, källare, i och runt 
garaget samt på gatan och runt våra hus – tjuvar tycker  
inte om att bli iakttagna eller uppmärksammade. 

 Kontrollera att alla dörrar går i lås när du stänger dem –  
både i trappuppgångar och i garaget.  

 Inte släppa in personer du inte känner. 

 Ringa polisen omedelbart om du misstänker att någon håller på att bryta sig in. 

 Kontakta även föreningens styrelse vid inbrott eller skadegörelse – kontaktpersoner och 
telefonnummer finns på anslagstavlorna. 

Om du upptäcker skador på något av våra hus, våra gemensamma utrymmen eller utemiljö, 
kan du hjälpa till genom att snarast anmäla dina iakttagelser till styrelsen (kontaktpersoner 
och telefonnummer finns på anslagstavlorna), till föreningsexpeditionen (brevlåda vid 
Flöjtgatan 11) eller till HSB Felanmälan. 

 

 

EXPEDITIONS-
TID 

Onsdagar  

ojämna veckor 

kl. 18–19 

 

mailto:hsbbrfjarnbrott@gmail.com
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Mata inte råttorna! 

Vi har problem med råttor runt våra hus. De ökar i antal delvis på  
grund av att medlemmar kastar ut mat till fåglarna – mat som hamnat  
på marken och som råttorna har tagit hand om. 

OBS! Det är inte tillåtet att lägga fågelmat eller matrester på marken 
runt våra hus! 

                Vill du mata fåglarna så häng upp maten i träden eller placera den högt  
                så att bara fåglarna når den. 

 

Trygghetsjour 
Vår förening är ansluten till Securitas Trygghetsjour i Göteborg.  

Detta innebär att om du som medlem upplever att en granne uppträder störande på ett 
otillbörligt sätt, har du möjlighet att få hjälp av en neutral, tredje part som kontaktar den 
person som stör och får stopp på störningen. Oftast handlar detta om ihållande höga ljud  
– skrik, hög musik, reparationsarbeten etc. – på sena kvällar, nätter och helger. 

Det är viktigt att vi kan få hjälp när vi blir utsatta för verkliga störningar, men det är också 
viktigt att vi inte missbrukar tjänsten och larmar Trygghetsjouren för enstaka höga ljud.  
Livet är fullt av ljud och bor man i ett flerfamiljshus måste man vara beredd på att tolerera 
ljud från lägenheterna runt omkring. Alla har inte samma uppfattning om när det t.ex. ska  
vara helt tyst på kvällarna och vad som alltför hög volym på TV:n eller ljudanläggningen. 

Att visa hänsyn och tolerans är grundläggande. Och naturligtvis bör vi i första hand alltid 
försöka tala med varandra, grannar emellan, om vi upplever några störningar.  

Om du kontaktar Trygghetsjouren måste du uppge ditt namn men du kommer att vara helt 
anonym inför dina grannar. Efter ingripandet rapporterar Trygghetsjouren till föreningens 
styrelse som, vid behov, tar ytterligare kontakt med den störande. 

Varje utryckning av Trygghetsjouren medför en avgift för 
föreningen så det är viktigt att tjänsten inte missbrukas.  
Står det helt klart att anmälan var befogad kan föreningen 
komma att kräva den störande på utryckningsavgiften.  
Står det helt klart att anmälan inte alls var befogad kan 
föreningen komma att kräva anmälaren på avgiften. 

För anmälan till Trygghetsjouren: ring 010-470 57 00. 
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Felanmälan 
Då och då händer det att något i våra hus går sönder – t.ex. en tvättmaskin eller något slutar 
att fungera – som t.ex. belysningen i ett trapphus. Det kan också röra sig om att våra 
trottoarer inte blivit plogade och/eller sandade en vinterdag.  
Då ringer du direkt till HSB Felanmälan och anmäler felet. På så sätt blir det snabbare 
åtgärdat och föreningens styrelse behöver inte hantera frågan.  

Följande telefonnummer gäller för felanmälan av  
icke akuta fel:  

Ring HSB Felanmälan, 010-442 24 24. 
Måndag 08.00–18.00, tisdag-torsdag 08.00–17.00 och  
fredag 08.00–15.00.  
Sommartid (15 maj – 31 augusti) måndag-torsdag 8.00–16.00 och 
fredag 8.00–15.00. 
 
Du kan även e-posta din anmälan till: https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/ 

HSB har avtal med Securitas för akut felanmälan efter kontorstid, telefon 010-470 55 98. 

 

Nödsituation 

 

  

  

 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en 

olycka, plötsligt faller ihop, om det är en brand eller någon 

annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, 

brandkår eller annan räddningstjänst såsom polis eller läkare. 

Vid fel på TV eller bredband gäller följande:  
Kontakta COM HEM Felanmälan, 90 222 eller  
gå till www.comhem.se    

OBS! Har du en annan leverantör av bredband ska du 
naturligtvis kontakta dem istället.  

 

https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/
http://www.comhem.se/
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