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I det här dokumentet finner Du som hyresgäst och Du som är medlem i Brf Logen i Ör viktig 

information om Ditt boende 

Föreningens stadgar tillsammans med dessa regler utgör grunden för att vi skall kunna bo bra och 

trivas tillsammans. 

Stadgar och senaste versionen av detta dokument hittar Du på föreningens hemsida. 
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1 Brf Logen i Ör och fastigheten Violen 2 
Bostadsrättsföreningen Logen i Ör bildades i januari 2016 och har sitt säte i Sundbyberg. Föreningen 

förvärvade fastigheten Violen 2 den 15 december 2017. 

Bostadsrättsföreningen omfattar fem flerbostadshus på adresserna Logdansvägen 2–48 och Örsvängen 

6 A-C. Totalt rymmer fastigheterna 270 lägenheter. Fastighetens totala yta är 20 873 kvm, varav 20 110 

kvm utgör lägenhetsyta och 763 kvm lokalyta. 

Lägenhetsfördelning: 
• 73 st 1 rum och kök 

• 65 st 2 rum och kök 

• 94 st 3 rum och kök 

• 18 st 4 rum och kök 

• 13 st 5 rum och kök 

• 7 st 6 rum och kök 

Dessutom har föreningen ett antal lokaler för uthyrning. 

Bostadsrättsföreningens uppgifter: 
Organisationsnummer 769631-5782 

Adress   

Aktuell adress finns på portarnas informationstavlor och på föreningens hemsida.  

Mejladress: epost@logenbrf.se  

Hemsida: www.logenbrf.se 

Styrelsen  

Aktuell styrelse finns anslagen på portarnas informationstavlor samt på föreningens hemsida. 

 

  

mailto:epost@logenbrf.se
http://www.logenbrf.se/
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2 Området Ör och staden Sundbyberg 

Kort historik om området Ör 
ÖR, betyder strandgrus och är en av Sundbybergs minsta stadsdelar, belägen i den östra delen av 

Sundbybergs kommun. 

Redan de gamla vikingarna färdades över Fröfjärden, dagens Råsta, Ör och Hallonbergen vidare till 

Birka på Björkö i Mälaren. Än idag finns en fin runsten från vikingatiden bevarad vid Råsta Gård. 

Ör är omnämnt i skrift redan år 1347 då en man vid namn Ingvald köpte en mindre gård här, Ör gård. 

Området var med sina vackra omgivningar förknippat med utflykter, musik och dans för 

Sundbybergsbor under tidigt 1900-tal. Man ordnade ungdomsdans på Örs loge och jazzpionjärerna och 

syskonen Arthur, Irmgard och Seymour Österwall bodde och uppträdde här. Det är härifrån många av 

gatorna i vårt område fått sitt namn, bl a Logdansvägen, Kavaljersbacken och Spelmanshöjden. Gården 

fanns kvar till in på 1900-talet men huvudbyggnaden förstördes i en brand 1941. 

Ör införlivades i Sundbyberg 1949 efter att tidigare ha tillhört Spånga landskommun. Sundbybergs stad 

köpte hemmanet 1962 från staten och de återstående byggnaderna av Ör gård revs 1963 då de förfallit 

under många år. 

Den första stadsplanen för Ör fastslogs 1962 och hade utarbetats av arkitekterna Carl-Fredrik Ahlberg 

och Berter Granfelt. Den omarbetades dock av Sundbybergs stadsarkitekt Åke Östin och fastställdes 

sedan 1963. Stadsdelen Ör byggdes sedan upp av kommunägda Förvaltaren och de första hyresgästerna 

flyttade in i augusti 1964, de sista husen stod klara 1967 och området invigdes med en storslagen 

familjefest den 28 oktober samma år. Ör blev därmed Sundbybergs första ytterstadsdel med 1071 

lägenheter följt av Hallonbergen på 1970-talet. 

Fram till och med år 2007 var samtliga lägenheter i Ör hyresrätter, som hyrdes ut av Förvaltaren, men 

från och med år 2008 har flera ombildningar till bostadsrätt skett. 

Stora delar av Ör består av mindre skogspartier och sparad natur och i mitten av stadsdelen ligger ett 

parkstråk som bland annat omfattas av kvartersparken Malins Park. Intill området ligger också 

natursköna parken Golfängarna (där de första svenska mästerskapen i golf spelades 1914) med Lötsjön 

och Råstasjön som har mycket fina promenad- och joggingstråk. 

Stadsdelen har för närvarande en skola, Örskolan, och ett centrumhus med livsmedelsbutik och 

restaurang.  

På Örvallen finns Sveriges nya nationalarena för baseboll och som även herrlandslaget och lokala 

klubben Sundbyberg Heat har som sin hemmaarena. Strax bredvid finns Sundbybergs rackethall med 

flertal badminton-, tennis- och squashbanor. Två utomhusbanor för tennis på grus likaså. 

Boende i Ör har promenadavstånd till Hallonbergen centrum med tunnelbanestation, affärer, kaféer, 

kulturcentrum, bibliotek, vårdcentral, apotek och folktandvård. Buss 506 trafikerar Ör och har 

slutstation Karolinska sjukhuset i Stockholm. Flera andra busslinjer finns också tillgängliga vid detta 

centrum. Från södra delen av Ör är det nära till tunnelbanestation Näckrosen i Solna. 
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Kort historik om staden Sundbyberg  
Marken runt vår stad har varit bebodd väldigt länge. Fornfynd från bronsåldern har hittats i Lilla 

Ursvik och smycken i vikingagravar i Rissne. 
År 1327 nämns vårt Sundby för första gången i skriven text. Sundby ägdes då av Kyrkan och Staten. 

Många platser kallades Sundby på denna tid så ägaren till Sundbybergs Gård tyckte att det vore bättre 

att få ändra Sundby till Sundbyberg. Området låg ju vid stora berg och skulle därför bättre beskriva 

området. 

År 1775 fick Sundbyberg sitt officiella namn. Nu började vår stad växa och ”fint” folk från Stockholm 

hyrde in sig i gårdens olika hus under somrarna. Gården låg där Marabouparken idag ligger och var 

känd för sin vackra natur och stora, fina park. 

År 1810 hade gården växt och det fanns minst 24 olika hus vid gården. 

A.P. Löfström flyttade med sin familj in till gården år 1863, köpte marken och nu startade utvecklingen 

från Gård till stad. Denne man kom att kallas för Sundbybergs grundare under senare tid. På 1870-talet 

var det en svår bostadskris i Stockholm då de flesta flyttade in till staden för att jobben fanns där. 

Löfström förstod att jordbruksmarken utanför Stockholm skulle bli värdefull och köpte därför nu sin 

första markaffär Stockholm-Västerås-Bergslagen. Den 12 december 1876 får Sundbyberg sin järnväg 

och Löfström bygger de första husen och ett stationshus. Han började också sälja ut billiga tomter i 

området till arbetarfamiljer så att de skulle ha råd att bosätta sig här. 

Nu började industrierna hitta till Sundbyberg och fabriker och verkstäder växte och därmed också 

stadens befolkning. Bland de första och största företagen som flyttade hit var Sieverts Kabelverk och 

deras verksamhet har kommit att prägla vår stad ända fram till idag. 

Industrier som Nybergs mekaniska, Alpha, spis- och knäckebrödsfabriken Kronan samt AB Marabou är 

andra kända företag som kom till Sundbyberg. Ett av de första hus som Löfström bygger är Villa 

Annefrid (Dahlska villan) som än idag finns kvar på Stationsgatan mittemot en av T-baneuppgångarna. 

Detta hus har varit privatbostad, provisoriskt stadshus och daghem men idag är det Sundbybergs 

Idrottsklubb som har sitt kontor där. 

1888 blir vi fria från Bromma och bildar en egen köping.  Det första man skaffade sig var polis och ett 

fängelse. De första åren blev Sundbyberg känt för sina ölcaféer, sina leriga gator (avfallsvattnet gick rakt 

ut på gatan) och sitt starka brännvin. Staden växer dock till sig och år 1927 får Sundbyberg sina 

stadsrättigheter, vi är nu en arbetarstad och en av landets första förstäder. Vi går från trähus till 

stenhus, vi får hissar och badrum i husen och staden får spårvagn, bussar, pendeltåg och tvärbana. 

År 1949 utökades Sundbybergs stadskärna med Lilla Alby, Lilla Ursvik, Hallonbergen, Rissne, Brotorp 

och Ör. 

Sundbyberg är idag till ytan Sveriges minsta kommun och är också den mest tätbefolkade. Vår stad 

präglas av en småstadskaraktär med många spännande butiker, restauranger och mötesplatser. Staden 

har ett mycket centralt läge och är en av landets kommunikationstätaste kommuner vilket gör att 

Sundbyberg har blivit mycket intressant som etableringsort under senare år. Både företag och 

människor vill flytta hit till vår charmiga och trevliga stad. 
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3 Om bostadsrätter 

3.1 Innebörden av bostadsrätt 
Bostadsrätt innebär att bostadsrättsföreningen upplåter en lägenhet för permanent boende att nyttjas 

utan begränsning i tiden. Som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen äger du en andel av 

föreningen. Denna andel ger rätt att bo i en specifik lägenhet, medan föreningen äger lägenheterna och 

fastigheten i sin helhet. 

3.2 Bostadsrättsinnehavarens ansvar 
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för allt inre underhåll av lägenheten. Till inre underhåll räknas 

ytskikten i lägenheten, såsom till exempel golvmaterial, tapeter och färg. 

För lägenhetsdörr ansvarar bostadsrättsinnehavaren. Byte till säkerhetsdörr kan ske med styrelsens 

medgivande och då enligt det utförande som styrelsen föreskriver. Dörrarna ska dock efterlikna 

originaldörren. Detta för att få ett enhetligt intryck i trappuppgångarna. Skriftlig ansökan om byte till 

säkerhetsdörr ska skickas till styrelsen för godkännande. 

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för lägenhetens vitvaror.  Alla maskiner skall alltid installeras av 

behörig person. 

Det är inte tillåtet att ansluta ventilkåpa med fläkt till köksventilen eftersom fastighetensventilation 

fungerar med självdrag förstärkt av fläktar på taket. Befintliga ventilkåpor får ersättas av likvärdiga. 

Ventilernas filter bör rengöras regelbundet för att inte kapaciteten skall försämras. Lägenheternas 

friskluftsintag sker via fönsterventiler. 

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för all sanitetsutrustning i lägenheten dvs toalett, badkar, kranar 

mm. Eventuella fel som utgör olägenhet eller kan orsaka skada skall omedelbart åtgärdas. 

Föreningen ansvarar för lägenheternas uppvärmningssystem. Ingen förändring av detta system får 

ske utan styrelsens godkännande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar dock för radiatorernas målning. 

Observera att styrelsen uppmanar alla bostadsrättsinnehavare att teckna en hemförsäkring och att 

denna skall vara avsedd för just bostadsrätt, så kallad bostadsrättsförsäkring. 

För exakt gränsdragning mellan bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens ansvarsområden se 

våra stadgar under Bilagor. Vid tveksamhet eller otydlighet kontakta alltid styrelsen. 

3.3 Ombyggnad och renovering 
Enligt 7 kap. 7 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare inte utan styrelsens tillstånd i 

lägenheten utföra åtgärder som innefattar: 

• Ingrepp i bärande konstruktion inklusive håltagning; t ex borttagande av en bärande vägg 

eller försvagning av en sådan konstruktion genom upptagande av valv eller dörröppning. 

• Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten; till exempel vid 

installation eller flyttning av våtrum, toaletter och kök. 

• Annan väsentlig ändring av lägenheten; till exempel omfattande omdragning av elledningar, 

arbeten som berör ventilationskanaler, förändring i planlösning, arbeten som påverkar 

lägenhetens karaktärsdrag eller kulturhistoriska värde. 
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En skriftlig förfrågan med ritning, byggbeskrivning och uppgift om hantverkare lämnas till 

styrelsen i god tid innan arbetet startar. På föreningens hemsida under ”Dokument” finner du det 

formulär som ska fyllas i och skickas in till styrelsen. 

Detta är särskilt viktigt att iaktta vid ingrepp i kök och badrum, då dessa kan komma att påverka 

husets tekniska system. Ett felaktigt utförande kan skapa bland annat fuktskador i fastigheten. 

Observera att anmälningsplikt föreligger vid alla förekommande VVS-arbeten, t ex även vid byte av 

kranar och sanitetsutrustning. Detta med anledning av att styrelsen vill ha kännedom om samtliga 

ombyggnader av våtutrymmen så att skador eller problem som uppdagas i ett senare skede kan 

härledas till rätt plats. 

Föreningens styrelse skall kunna bedöma om det finns generella och likartade underhållsbehov i många 

lägenheter, som kan föranleda en större åtgärd. 

Vid ombyggnad av badrum så måste auktoriserade utförare av våtrumsrenovering anlitas. I samband 

med ansökan skall en kopia av våtrumsintyget lämnas till styrelsen. 

Mindre ombyggnad eller andra mindre ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker 

och skall följa de regler som gäller, se www.elsakerhetsverket.se 

Bostadsrättshavaren får inte sätta igen befintlig ventilation eller ändra till annan typ då detta ändrar 

balansen i systemet och kan påverka grannar samt ge upphov till fuktskador. 

Bostadrättshavaren får inte bygga om värmesystemet t. ex. genom att installera vattenburen 

golvvärme i badrummet. 

Ytskiktsrenovering såsom målning, tapetsering, slipning av befintligt golv, inläggning av 

heltäckningsmatta och golvläggning (som inte innefattar våtutrymmen; badrum, wc, kök) kräver 

normalt inte styrelsens medgivande. Vid osäkerhet vad som gäller för en specifik åtgärd, tag för vana att 

alltid kontrollera med styrelsen för att undvika missförstånd eller eventuell skyldighet till återställande 

efter genomförd ombyggnad. 

Ombyggnadsarbeten är endast tillåtna på vardagar mellan 08.00–20.00 och lördagar 09.00–18.00. 

På söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är ombyggnadsarbeten EJ tillåtna. Boende i 

intilliggande lägenheter skall informeras skriftligen i god tid före ombyggnad. 

Byggsopor (till exempel containrar, big bags, plank, skivmaterial, inredning etc.) ska forslas bort av 

bostadsrättsinnehavaren och får inte ställas utanför porten, i miljörummet eller på föreningens område. 

Trapphuset får inte heller bli en mellanstation för byggnadsmaterial utan måste omedelbart forslas bort 

för att inte stå i vägen vid en utrymning eller städning. 

Vattenavstängning och annan påverkan på fastighetens huvudledningar, får endast utföras av 

fackman och får ej ske utan att fastighetsskötaren och styrelsen underrättas. Denna åtgärd får också 

endast ske under ordinarie arbetstid.  

Vattenkranar får inte lämnas öppna om vattnet i fastigheten är avstängt. 

Glöm inte att underrätta eventuella entreprenörer om vilka regler som gäller i föreningen genom att 

ge dem en kopia av dessa ordningsregler före ombyggnadsstarten.  

Om bostadrättshavaren genomför renovering/ändringsarbete i lägenheten utan godkännande av 

styrelsen, där sådant erfordras, kan bostadsrättshavaren bli skyldig att återställa lägenheten. 

http://www.elsakerhetsverket.se/
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Vid försäljning ankommer det på säljaren att till köparen överlämna dokumentation som visar att 

bostadsrättsföreningen godkänt ombyggnader. Säljaren skall dessutom överlämna dokument som visar 

och garanterar att åtgärderna har skett på av myndigheter/branschorganisationer godkänt sätt. Saknas 

dokumentation i något avseende skall ombyggnaden anmälas till styrelsen. Styrelsen kan då föreskriva 

besiktning av lägenheten (köpare och säljare gör upp om vem som betalar detta) vilken skall utföras av 

styrelsen godkänd besiktningsman innan styrelsen godkänner köparen. 

3.4 Skador och felanmälan 
Bostadsrättsinnehavare skall snarast möjligt åtgärda de skador och brister som ligger inom deras 

ansvarsområde. Övriga skador och problem skall omedelbart felanmälas till fastighetsskötaren eller 

via mejl till styrelsen för att begränsa eventuella ytterligare skadeverkningar. 

Vid akutsituationer kan upphandlad jourtjänst anlitas. Se kontaktuppgifter i bilaga 1 

”Telefonlista/Kontakt”. Observera dock att kostnaden kan komma att debiteras 

bostadsrättsinnehavaren om felet visar sig vara den boendes ansvar. 

3.5 Överlåtelse 
Överlåtelse av bostadsrätt skall godkännas av styrelsen. Detta sker vid ordinarie styrelsemöte och det 

kan därför dröja några veckor innan besked kan lämnas. 

3.6 Andrahandsuthyrning 
För andrahandsuthyrning (även vid korttidsuthyrningar via tjänster som AirBnB och liknande) måste 

tillstånd erhållas av styrelsen. Föreningen följer normalpraxis i hyresärenden. Styrelsen godkänner 

däremot inte uthyrning till juridiska personer. Förfrågan lämnas in till styrelsen senast 2 månader 

innan andrahandsuthyrningen ska börja. Ansökan får kompletteras med aktuell hyresgäst vid 

senare tillfälle, dock innan uthyrningen börjar gälla. Andrahandsuthyrningar kan beviljas för kortare 

eller längre perioder, men måste förnyas årsvis. 

I samband med uthyrning i andra hand utgår en avgift som är 10 % av gällande prisbasbelopp/år. 

Denna avgift debiteras månadsvis.   

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger på bostadsrättsinnehavaren. 

Alla eventuella klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att riktas mot 

innehavaren. 

Glöm ej, för din egen skull, att avtala bort besittningsskyddet, så att du inte riskerar att förlora din 

besittningsrätt.  Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din hemförsäkring gäller även vid 

andrahandsuthyrning.    

Skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning som finns på hemsidan under flik ” Dokument” lämnas till 

styrelsen med uppgift om skäl för uthyrningen, tidsperiod samt uppgifter om hyresgästen. Ansökan 

behandlas sedan av styrelsen.  

Om Du, utan styrelsens medgivande, ändå hyr ut Din lägenhet riskerar Du att förlora nyttjanderätten 

till Din lägenhet. 
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4 Om hyresrätter 

4.1 Hyra och hyresavtal 
Din hyra styrs av bruksvärdessystemet och sätts genom förhandlingar mellan hyresvärden och 

hyresgästorganisationer. Att ha en bostadsrättsförening som hyresvärd påverkar inte hur Din hyra 

sätts. 

Ditt hyresavtal gäller normalt tills vidare, om Du inte kommit överens med hyresvärden om något 

annat. Som hyresgäst kan Du säga upp Ditt hyresavtal med en uppsägningstid på högst tre månader, 

om ingenting annat avtalats.  

För lokalhyresgäster gäller att Du har en fast tid som kontraktet gäller, exempel 3 år, vill Du då säga 

upp hyran av Din lokal måste detta ske nio månader innan 3-årsperioden går ut. I annat fall förlängs 

avtalet med ytterligare 3 år, om ingenting annat avtalats. 

För boende i föreningen finns förråd/lokaler att hyra på årsbasis. 

4.2 Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst 
Föreningens hyresgäster har besittningsskydd och bytesrätt (det sistnämnda gäller ej 

lokalhyresgäster). 

Som hyresgäst är Du skyldig att vara aktsam om lägenheten/lokalen och gemensamma utrymmen i 

fastigheten. Du är inte bara ansvarig för vad Du själv gör, utan också för vad andra som bor i 

lägenheten/lokalen gör, liksom för besökande gäster. 

4.3 Underhåll och renovering 
Som hyresgäst är Du skyldig att rapportera om en skada inträffar så att bostadsrättsföreningen/ 

fastighetsskötaren kan åtgärda den. Föreningen är ansvarig för att åtgärda akuta fel i Din lägenhet. 

Bostadsrättsföreningen ansvarar för hyresrätternas underhåll. Sedan ett antal år är fastighetsägarens 

normalt periodiska underhåll bortförhandlat, i överenskommelse med hyresgästorganisationer. Detta 

innebär i praktiken att alla underhållsärenden bedöms och behovsprövas separat av styrelsen. 

Om hyresgästen själv vill genomföra enklare underhållsåtgärder är detta tillåtet om det rör sig om 

ytskiktsrenovering som målning, tapetsering och golvläggning. 

För lägenhetsdörr ansvarar bostadsrättsföreningen. Byte till säkerhetsdörr kan ske med styrelsens 

medgivande och då enligt det utförandet styrelsen föreskriver. Detta för att få ett enhetligt intryck i 

trappuppgångarna. Kostnaden för denna läggs på hyran. 

Bostadsrättsföreningen ansvarar för lägenhetens vitvaror: spis, kylskåp och frys. 

Egna installationer av t ex tvättmaskin och/eller diskmaskin skall alltid utföras av behörig person. 

Bostadsrättsföreningen ansvarar för all sanitetsutrustning i lägenheten, dvs toalett, badkar, kranar 

mm.   

Vattenkranar får inte lämnas öppna om vattnet i fastigheten är avstängt. 
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4.4 Byte av hyresrätt 
Föreningens hyresgäster har besittningsskydd och bytesrätt. Bostadsrättsföreningen skall dock 

godkänna ny hyresgäst vid byte. Skriftlig ansökan om lägenhetsbyte finns på föreningens hemsida 

under flik ”Dokument” och lämnas till styrelsen med alla de uppgifter som krävs. Beslut sker vid 

ordinarie styrelsemöte och det kan därför dröja några veckor innan besked kan lämnas. 

4.5 Andrahandsuthyrning 
För andrahandsuthyrning (även korttidsuthyrningar via tjänster som AirBnB och liknande) måste 

tillstånd erhållas av styrelsen. Styrelsen godkänner inte uthyrning till juridiska personer. 

Föreningen följer normalpraxis i hyresärenden. 

Förfrågan lämnas in till styrelsen senast 2 månader innan andrahandsuthyrningen ska börja. 

Ansökan får kompletteras med aktuell hyresgäst vid senare tillfälle, dock innan uthyrningen börjar 

gälla. Andrahandsuthyrningar kan beviljas för kortare eller längre perioder, men måste förnyas årsvis. 

I samband med uthyrning i andra hand utgår en avgift som är 10 % av gällande prisbasbelopp/år. 

Denna avgift debiteras månadsvis.   

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger på innehavaren av 

förstahandskontraktet. Alla eventuella klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning 

kommer att riktas mot innehavaren av förstahandskontraktet. 

Glöm ej, för din egen skull, att avtala bort besittningsskyddet, så att du inte riskerar att förlora din 

besittningsrätt.  Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din hemförsäkring gäller även vid 

andrahandsuthyrning.    

Skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning finns på föreningens hemsida under flik ” Dokument” och 

lämnas till styrelsen med uppgift om skäl för uthyrningen, tidsperiod samt uppgifter om hyresgästen. 

Ansökan behandlas sedan av styrelsen. 

Om Du, utan styrelsens medgivande, ändå hyr ut Din lägenhet riskerar Du att förlora hyresrätten till 

Din lägenhet.  
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5 Information och ordningsföreskrifter A–Ö  

5.1 Allmänt 
I ett flerbostadshus bor man nära sina grannar. Att visa respekt gentemot sina grannar är en 

självklarhet för att alla i husen och i bostadsområdet ska trivas. Nedanstående regler och rutiner är 

upprättade för att skapa trivsel, ordning och tydlighet i vår bostadsrättsförening, samt för att de boende 

i föreningen skall känna till sina rättigheter och skyldigheter. 

Dessa regler fastställs av styrelsen och ändras allt eftersom behov uppstår. De kompletterar 

bostadsrättsföreningens stadgar. Styrelsen tar gärna emot eventuella synpunkter och/eller förslag till 

förbättringar. 

Generellt gäller att man skall iaktta försiktighet och aktsamhet och väl vårda föreningens egendom. 

Målsättningen är att skapa en förening som man vill bo kvar i och som andra gärna vill flytta till! 

5.2 Aktsamhet och säkerhet 
Var aktsam vid vistelse i och kring fastigheten. Portar, ytterdörrar och garagedörrar måste få vara 

stängda då de inte används. Släpp inte in okända personer i våra fastigheter. 

Var försiktig vid hanterandet av eld. Föreningen rekommenderar alla boende att installera 

brandvarnare i sina lägenheter. 

5.3 Balkonger, inglasning av balkonger & uteplatser 
För boende i föreningen som har tillgång till balkong och /eller uteplats gäller följande: 

Grillning med kol eller gasol får endast ske på avsedda grillplatser på Kullen, under förutsättning att 

det inte råder grillförbud i länet. Övrig grillning får ske med el-grill och under förutsättning att Du visar 

Dina grannar hänsyn beträffande rök och stekos. Respektera eventuella påpekanden om olägenhet. 

• Vid målning av fasad inne i balkong, ska godkänd kulör (Stockholmsvitt nr Ncs 0502-Y) 

och färg användas (färgtyp som är anpassad för underlaget). 

• Balkonger och uteplatser skall hållas rena och snygga och får inte nyttjas som 

uppställningsplats. 

• Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster är skyldiga att ombesörja snöskottning på balkonger 

och uteplatser. Detta för att undvika frostsprängningar i balkonggolv och fasad, när snön 

smälter och fryser på nytt.  

• Blomlådor måste sitta på insidan av balkongräcket (gäller ej bottenvåning). 

• Inga utstickande föremål av något slag får hänga på utsidan av balkongen. 

• Matning av fåglar är inte tillåten från balkonger eller uteplatser. 

• Mattor, sängkläder och liknande får inte skakas från balkonger eller fönster eftersom det då 

riskerar att hamna skräp och damm hos grannarna. 

• Uteplatser i direkt anslutning till lägenheter ägs av föreningen.  

Eventuella förändringar av uteplats skall godkännas av föreningen. En skriftlig ansökan skickas in till 

styrelsen för ett beslut. 

Före inglasning av balkong ska ansökan lämnas till styrelsen, på samma sätt som vid en 

ombyggnation (se punkt 3.3). Inglasningen ska vara av skjutglastyp och monteras fackmannamässigt. 

Ange gärna monteringsföretag i ansökan. Den boende ansöker själv om bygglov hos kommunen.  
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5.4 Brandvarnare 
Föreningen rekommenderar alla boende att installera brandvarnare i sina lägenheter och 

lägenhetsinnehavaren skall kontinuerligt kontrollera att den/dessa fungerar. Hör av Dig till föreningens 

fastighetsskötare om den behöver bytas ut.  

Boende uppmanas att ha brandsläckare och/eller brandfilt som utrustning i lägenheten, för att snabbt 

kunna släcka en mindre brand. Det är inte tillåtet att förvara en större mängd brandfarliga ämnen i 

lägenhet, trapphus eller förråd.  

5.5 Disk- och tvättmaskin 
Dessa måste med tanke på säkerhet och försäkringskrav installeras av behörig fackman. 

5.6 Cykelställ, cyklar och barnvagnsförråd  
Cykelförråden är till för förvaring av brukbara cyklar, inget annat. 

Barnvagnsförråden är till för barnvagnar och rullatorer som regelbundet används. 

Cyklar, mopeder och barnvagnar som inte används eller är obrukbara skall tas om hand av sin ägare 

och inte stå i föreningens utrymmen eller på gårdens cykelställ. Detta för att undvika att rummen blir 

överbelamrade och att gården ser ”stökig” ut. 

Cyklar som står utomhus får ej låsas fast i lyktstolpar eller räcken utan är hänvisade till cykelställen. 

5.7 Dörrmattor 
Egna dörrmattor i trappuppgångarna är inte tillåtna, pga av brandrisken och försvårande av 

trappstädning.  

5.8 Ekonomisk förvaltning  
Den ekonomiska förvaltningen sköts av en upphandlad ekonomisk förvaltare. Denna förvaltare skickar 

bland annat ut avier för månadsavgifter, sköter uthyrning och kö för föreningens garage och 

parkeringsplatser, avtalsskrivningar, hyresadministration m. m. 

Har Du frågor gällande något av detta kan Du kontakta förvaltningen. Se kontaktuppgifter i bilaga 1 

”Telefonlista/Kontakt” 

5.9 Evakueringsventil/frånluftsventil 
Denna ventil som sitter vid spisen i köket bör någon gång i månaden rengöras då matlagning orsakar 

fettbildning som kan förhindra eller försvåra ventilation. 

Du får absolut inte ansluta någon köksfläkt till utsugskanalen i köket, då sprids matos till grannarna 

och ventilen täpps till. Kolfilterfläkt går däremot bra att använda. 

5.10 Fastighetsskötsel 
Felanmälan och fortlöpande skötsel av vår fastighet sköts av en upphandlad fastighetsskötare. För 

kontaktuppgifter, se bilaga 1 ”Telefonlista/Kontakt” 



 

1 juli 2019  16 
 

5.11 Föreningslokal 
Föreningen har en trevlig lokal på Logdansvägen 34, 1 trappa ned, som alla boenden kan hyra för fest 

eller möten. Om intresse finns kan även ej folkbokförda personer på vår adress, hyra denna lokal. 

Lokalen är 100 kvm stor med kokvrå och toalett.  

Uppdaterad information gällande priser och villkor finner Du på föreningens hemsida under meny 

”boka ”, http://www.logenbrf.se/boka .html. Bokningen sker via mejl boka@logenbrf.se alternativt med 

en skriftlig ansökan via vår förslagslåda. 

5.12 Förslagslåda 
Det finns en brevlåda i tvättstugan där boende i föreningen kan lämna förslag och synpunkter till 

föreningens styrelse. Naturligtvis kan Du även mejla detta till oss på epost@logenbrf.se.  

5.13 Försäkring 
Ditt eget lösöre måste du försäkra själv. Det gäller även det som du förvarar i källare, förråd eller 

garage. Som hyresrättsinnehavare bör du teckna en hemförsäkring som täcker Dina behov.  

Som bostadsrättsinnehavare bör du dessutom en tilläggsförsäkring, så kallad bostadsrätts-

försäkring. Den ersätter dig för skador på fast inredning och egendom som du själv har bekostat och 

för den egendom som bostadsrättsföreningen äger och som du har skyldighet att underhålla.  

Har du en inglasad balkong, kan du behöva en extra försäkring för denna. Oftast ingår den i 

bostadsrättsförsäkringen, men du bör kontrollera att så är fallet. 

Om du har fått styrelsens tillstånd att hyra ut i andra hand, bör du kontrollera med ditt 

försäkringsbolag att du har ett fullgott försäkringsskydd. 

5.14 Garage och parkeringsplatser 
Avtal och kö för garage och p-platser hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare. För 

kontaktuppgifter, se bilaga 1 ”Telefonlista/Kontakt”. I första hand hyrs garage -och parkeringsplatser 

ut till boende i föreningen men finns det många lediga platser och ingen kö så är även andra personer 

välkomna att söka en plats. 

Föreningen har tre garage, ett vid Logdansplan och två med adress Örsvängen nedre och övre garage. 

Totalt 197 garageplatser, en del öppna och vissa med låsbara burar. Föreningen har också 66 

parkeringsplatser utomhus, vissa med motorvärmare.  

För hyresgäster av garageplats gäller följande: 

• Garage skall i första hand nyttjas för uppställning av fordon. 

•  Parkering utanför den egna hyrda platsen beivras. Ett parkeringsbolag bevakar åt föreningen. 

• I garage får mindre service och reparationer utföras. 

• Garage får inte användas som verkstad eller förråd. 

•  Tvätt av bil får endast utföras på avsedda tvättplatser. Endast miljövänliga medel bör 

användas och städa efter Dig. Släck belysningen som finns i tvätthallen och lämna inget skräp 

efter Dig när Du är klar.  

• Brandfarliga och explosiva varor får ej förvaras eller medtagas i garaget. 

• Tomgångskörning är ej tillåten i garage och undvik även detta utanför garaget. 

http://www.logenbrf.se/boka%20.html
mailto:boka@logenbrf.se
mailto:epost@logenbrf.se
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• Den som använder garaget vid in–och utpassering ska för egen och andras säkerhet se till att 

garageportarna stängs. 

• Vi anlitar företaget OTIS för reparation och underhåll av våra garageportar. 

Felanmälan kan göras direkt till – se kontaktuppgifter i bilaga 1 ”Telefonlista/Kontakt” 

För hyresgäster av parkeringsplats gäller följande: 

• Elskåp (motorvärmaruttag) vid parkeringsplatserna ska alltid vara låsta.  

• Inga kablar får, av säkerhetsskäl, hänga ut från elskåpen.  

• Det är absolut förbjudet att manipulera elskåpens säkringar eller timers.  

• Elbilar, elhybridbilar/laddhybridbilar får ej laddas i elskåpen.  

Regler för garage-/parkeringsplatskö:  

• Köande får tacka nej till erbjudande om parkerings-/garageplats tre gånger och fortfarande 

behålla sin plats i kön. Därefter flyttas man sist i kön.  

• Garage-/parkeringsplats får ej överlåtas eller hyras ut i andra hand.  

• Garage-/parkeringsplatshyresgäster får byta garageplats med varandra, men först efter 

kontakt med den ekonomiska förvaltaren.  

5.15 Grillplats 
Föreningen har en grillplats på Kullen som alla boende kan utnyttja. Det är en mysig plats för 

sammankomster och fester men tänk på att: 

• Grilla med förnuft och respektera de eventuella grillförbud/restriktioner som kan gälla i vårt 

område. Tänk även på att inte flytta sittbänkarna för nära grillen då vinden kan vända fort och 

orsaka skada. 

• Grillning ska ske med grillkol eller grillbricketter, ej med ved, kvistar eller grenar. 

• Ljud ekar och förstärks utomhus, därför måste ljudvolymen hållas dämpad.  

• Håll en rimlig ljudnivå om musik spelas, stör inte Dina grannar och respektera eventuella 

påpekanden. Ingen musik får dock spelas efter kl 22:00. 

• Städning efter vistelsen på grillplatsen skall ske vid samma tillfälle och får inte lämnas till 

”senare”. Samla överbliven grillkol när den slocknat. Fimpar, papper, glas, burkar och annat 

hushållsavfall städas bort. Inga sopor får lämnas kvar på Kullen eller utanför Miljöstugan. 

• Det är absolut förbjudet att släcka grillen med vatten, då det förstör grillens rostskydd. 

• Hantering av sopor som dumpats olovandes kommer att tas omhand men hanteringen 

debiteras den skyldige med från 1500:- beroende på omfattningen. 

• Måste störningsjouren rycka ut kommer den skyldige även i detta fall att debiteras den 

kostnad som då drabbar föreningen. 

• Om du använder engångsgrill, måste du se till att Du placerar den på eldfast underlag (ej 

öppen stenhäll) och se till att grillen släcks ordentligt efter användandet.  

5.16 Gästparkering 
Föreningen har 8 parkeringsplatser avsedda för besökande till området. Dessa finns på uteparkeringen, 

intill tvättstugehuset och bevakas av föreningen anlitat parkeringsbolag. Kostnad gäller alla dagar 

mellan kl. 00-24  
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5.17 Husdjur  
Har Du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker Du behöver tänka på för trivsel och 

säkerhet: 

• Inga husdjur får vara lösa i trapphusen, källare, på gården eller övrig mark tillhörande 

föreningen och Du får inte ställa upp dörrar som annars är låsta för att släppa in husdjur. 

• Du ansvarar även för att de inte förorenar i eller runt fastigheterna, särskilt viktigt vid barnens 

lekplatser och sandlådor. Använd alltid avföringspåse. 

• Ägaren ansvarar också för att husdjuret inte stör grannar med oljud. 

5.18 Inbrott 
Om Du får inbrott i Din lägenhet, förråd eller bil eller om Du upptäcker inbrott i något av föreningens 

gemensamma utrymmen, kontakta då genast polisen och vår Grannsamverkan. Se kontaktuppgifter 

i bilaga 1 ”Telefonlista/kontakt”. 

Du får gärna även ta kontakt med styrelsen så att vi får vetskap om det inträffade och kan vidta 

eventuella förebyggande åtgärder. 

5.19 Jourtelefon 

Fastighetsjour 

Om du behöver kontakta fastighetsjour, se kontaktuppgifter i bilaga 1 ”Telefonlista/Kontakt”. 

Fastighetsjouren skall endast användas vid tillbud som kräver omedelbar åtgärd efter kontorstid, då 

det finns risk för personskada eller skador på egendom.  

Det är viktigt att du gör en bedömning av om felet behöver åtgärdas omedelbart, då du själv kan bli 

ersättningsskyldig om den bedöms som onödig.  

Störningsjour 

Vid akuta lägen kontakta störningsjouren, se kontaktuppgifter i bilaga 1 ”Telefonlista/Kontakt” 

5.20 Julgranar 
Lämnas vid speciella insamlingsplatser (kan variera från år till år) anordnade av Sundbybergs Stad. 

För information se annonsering i lokalpress.  

5.21 Kabel-TV & Bredband 
Föreningen har avtal med ComHem och Sundbybergs Stadsnät för att leverera service gällande telefoni, 

internet och TV. Avgifter till ComHem och Sundbybergs Stadsnät är obligatoriska och betalas via Din 

medlemsavgift eller hyresavi. 

Vad ingår i ComHem: ett grundutbud av TV-kanaler och möjligheten att avtala ytterligare kanaler till 

Din TV.  

Kontakt: https://www.comhem.se/kundservice/support/tv/analogt-utbud  

Vad ingår i Sundbybergs Stadsnät: 

Möjlighet att för Dig som privatkund beställa tjänster såsom TV, internet och telefoni från ca 15 olika 

tjänsteleverantörer, bland annat Telia, Bahnhof, Bredbandsbolaget, Viasat. Kontakt: se 

kontaktuppgifter i bilaga 1 ”Telefonlista/Kontakt” 

https://www.comhem.se/kundservice/support/tv/analogt-utbud
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5.22 Källarförråd. 
Till alla lägenheter hör någon form av förråd, i vissa fall inne i lägenheten.  Förråd som hör till Din 

lägenhet har Ditt lägenhetsnummer på förrådsdörren, samma nummer som står på dörrkarmen (ej 

lantmäteriets nr 1001, 1002 osv utan det andra numret). Förråd skall hållas låsta med ett bra lås. 

Värdesaker ska inte förvaras i källarförråden, normalt kan det vara svårt att få en försäkring som 

täcker inbrott och skador i dessa utrymmen. Försäkringar täcker ofta inte heller fukt eller 

vattenskador på föremål som står direkt på golvet. Kolla med Ditt försäkringsbolag vad som gäller för 

att vara på den säkra sidan innan något händer. 

I förråden får inga brandfarliga vätskor förvaras och ventilationskanaler får ej övertäckas. 

I källargångarna får inget placeras, dessa måste hållas helt fria då de är utrymningsvägar. Samma 

regler gäller här som för trapphuset.  

Har Du frågor eller önskemål gällande förråden, kontakta då styrelsen. 

5.23 Lekplatser 
Föreningens område har fyra lekplatser, utanför port nr 14, port nr 24, port nr 40 och på Kullen. 

Lekplatserna besiktigas en gång om året av certifierad besiktningsman och sanden renas och luckras 

upp fackmannamässigt ungefär vart tredje år. Löpande underhåll och kontroll sköts av upphandlad 

entreprenör för utemiljö. 

Det är viktigt att vi gemensamt håller rent och snyggt på lekplatserna och direkt rapporterar eventuella 

skador/missförhållanden, om så upptäcks, till styrelsen.  

5.24 Lägenhetsdörr, dörrskylt och brevlådeskylt 
För att våra trapphus ska se snygga och enhetliga ut och för att lägenhetsdörrarna inte skall skadas av 

en mängd skruvhål ska det inte finnas några namnskyltar på dörrarna. Ditt namn finns på 

brevlådeinkastet och på namntavlan i porten. Fastighetsskötaren sköter skyltning av brevlådeinkast 

och porttavlor. Vill Du lägga till namn eller har gjort ett namnbyte, kontakta vår fastighetsskötare. 

När det gäller skyltning gällande undanbedjande av reklam, ber vi Dig kontakta styrelsen som 

tillhandahåller skyltar för ändamålet.   

5.25 Markis 
Om Du vill sätta upp en markis krävs det tillstånd av styrelsen. Kontakta styrelsen så kan de vägleda 

Dig kring vilka regler som gäller. 

5.26 Matavfall 
Sundbyberg Avfall och Vatten ansvarar för hämtning av föreningens matavfall som boende ska slänga i 

de bruna kärlen som står utanför respektive portar i området. 

Det är dock oerhört viktigt att man först separerar matavfallet från övrigt hushållsavfall innan man 

lägger avfallet i anvisade bruna papperspåsar och slänger detta i kärlen. Inget matavfall av något 

slag får lämnas i miljörummet! Nya matavfallspåsar finns att hämta i miljörummet. 

Som matavfall räknas t ex :  

• Råa eller tillagade rester av t ex grönsaker, frukt, fisk, fågel, kött, ägg och mjöl 

• Ben från fisk och fågel (dock ej köttben) 
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• Skal från frukt och grönt 

• Bröd, kex, kakor och godis 

• Hushållspapper (suger upp fukt i påsen) 

• Kaffesump, kaffefilter och tepåsar 

Har Du frågor kring Din sortering finns det en mycket bra sorteringsguide på Sundbyberg Avfall o 

Vattens hemsida, www.savab.se 

Genom att sortera Ditt avfall väl kan de tas om hand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. 

Därmed är Du med och skyddar både människor och miljö! 

5.27 Miljörummet 
Nuvarande öppettider är: måndag-fredag 17:00 – 20:00, lördag-söndag 10.00-18.00 

För att få tillgång till föreningens miljörum måste boende skriva under en ansökan. Denna ansökan 

finns på föreningens hemsida under flik ”Dokument”.  Läs igenom de regler som gäller för miljörummet 

och skriv under att Du förstått och godkänner de villkor som ansökan kräver. Lämna detta i styrelsens 

brevlåda i tvättstugan eller kontakta styrelsen via telefon eller e-post. När Du har fått ansökan 

beviljad kommer Du att kunna använda den Aptusbricka Du redan har till tvättstugan även till 

miljörummet. Har Du ingen bricka får Du beställa en sådan i Din ansökan mot en kostnad av 100 

kronor.  

Tappar Du bort din bricka måste detta anmälas till styrelsen på epost@logenbrf.se så brickan kan 

blockeras. Ny bricka kan sedan beställas med en ansökan pss som ovan. 

Regler för miljörummet: 

• Endast avfall som anges i instruktionen för miljörummet får lämnas. Allt annat är var och ens 

eget ansvar att frakta till någon återvinningscentral, t ex Kvarnkullens ÅVC eller invänta 

ReTuren som stannar vid vändplan utanför miljörummet en gång per månad. Se mer info 

under 5.31 rubrik ”ReTuren” och 5.46 ”Återvinningscentralen”. Privatpersoner kan 

kostnadsfritt slänga avfall av olika slag hos återvinningscentralerna och vi uppmuntrar våra 

boenden, om möjlighet finns, att utnyttja detta. 

• Allt avfall måste sorteras i rätt kärl och Du får inte slänga avfallet på golvet om kärlen skulle 

vara fulla. Hjälp gärna till med att plocka upp skräp om någon annan missat kärlet.   

• Kartonger, mjölkkartonger, wellpapp och plastemballage måste vikas ihop.  

eller skäras ner till mindre skrymmande storlek innan de placeras i sitt kärl. 

• Inget matavfall får lämnas i miljörummet. Detta skall sorteras ut och läggas i bruna 

papperspåsar och slängas i de bruna kärlen som finns i området. Se 5.26 ”Matavfall”. 

• Ingenting får ställas/läggas utanför miljörummet. 

Följande saker får INTE lämnas i miljörummet. Du lämnar dem antingen till kommunens ÅVC eller till 

ReTuren (se ovan): 

• Möbler – oavsett material  

• Byggavfall som gipsskivor, trä, plast, plastmattor, tapetrullar, tvättställ, badkar, diskbänkar, 

belysningsarmaturer etc. 

• Stora metallsaker som inte är förpackningar, t ex hatthyllor, stekpannor, kastruller och dylikt  

• Hushållsporslin 

http://www.savab.se/
mailto:epost@logenbrf.se
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• Skrymmande hemelektronik som vitvaror, TV-apparater, datorer,  

• Cyklar, däck/fälg  

• Övriga skrymmande saker  

Tänk också på att vid inköp av nya vitvaror har leverantören ett ansvar att ta med Er gamla utrustning i 

retur. Utnyttja denna möjlighet! 

Vårt miljörum är en service som medför en stor kostnad för föreningen, speciellt om avfallet blandas 

fel, och dessa kostnader drabbar ju i förlängningen både medlemmar och hyresgäster. 

Föreningen vädjar således till alla boenden att noga följa de regler som gäller i vårt gemensamma 

miljörum. Har man fått behörighet till miljörummet är man ansvarig för hur detta används och brott 

mot reglerna kan innebära att man blir betalningsskyldig och/eller att behörigheten dras in för en 

kortare eller längre tid. 

5.28 Motioner till årsstämman 
Årsstämman infaller senast i december varje år. Motioner inför ordinarie stämma lämnas senast den 

sista augusti. Lämna din motion via föreningens e-post epost@logenbrf.se eller i föreningens brevlåda i 

tvättstugan.  

5.29 Månadshyra/månadsavgift 
Som hyresgäst betalar du månadshyra till föreningen varje månad. Hyrans storlek bestäms av styrelsen 

och f.n. via förhandling med hyresgästföreningen. Denna hyra skall vara föreningen tillhanda senast den 

sista bankdagen varje månad. Vid uteblivna betalningar kan Din hyresrätt förverkas. 

Som bostadsrättsinnehavare betalar du månadsavgift till föreningen varje månad. Avgiftens storlek 

bestäms av styrelsen.  Månadsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast den sista bankdagen varje 

månad. Vid uteblivna betalningar kan Din bostadsrätt förverkas. 

5.30 Parabol & antenn 
Om Du vill montera parabol eller antenn krävs tillstånd av styrelsen. Kontakta styrelsen så kan de 

vägleda Dig kring vilka regler som gäller. 

5.31 ReTuren 
Sundbyberg Avfall och Vatten har en kostnadsfri tjänst till boende i Sundbyberg där de enligt ett årligen 

fastställt schema kommer och hämtar avfall från bestämda platser. Föreningens avhämtningsplats är 

Logdansvägen 8, vändplatsen vid miljöstugan. 

Till ReTuren kan Du lämna i princip allt utom elektronik, farligt avfall och avfall/rester som 

uppkommer vid byggande, renovering och rivning. 

Om Du vill kan Du kostnadsfritt få ett sms dagen innan ReTuren kommer till Ditt område. Gå in på 

www.savab.se/villa/lamna-avfall/returen och anmäl Ditt intresse för sms-påminnelse. På denna sida 

finner Du också schemat för alla hämtningar. Föreningens hemsida brukar också informera om när det 

är dags för nästa ReTur. 

5.32 Rökning 
Du som är rökare visar självfallet hänsyn till Dina grannar när Du röker på Din balkong eller utanför 

entrén. Tänk på att det även kan upplevas störande att röka precis utanför en port då röken stannar 

mailto:epost@logenbrf.se
http://www.savab.se/villa/lamna-avfall/returen
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kvar och dras in i trapphuset. Rökning är inte tillåten i trappor, entréer, garage, tvättstuga och 

föreningslokalen. Fimpar och annat skräp får absolut inte slängas på föreningens mark eller i 

närområdena. Använd de askkoppar som finns i området eller använd en egen. 

Från 1 juli 2019 är rökning på, och i anslutning till, lekplatser förbjuden enligt lag. 

5.33 Skadedjur 
Som lägenhetsinnehavare är Du ansvarig att sanera eventuell ohyra och skadedjur i Din lägenhet 

omedelbart efter upptäckt. Vid minsta misstanke om ohyra ber vi Dig att informera styrelsen och ta 

kontakt med Anticimex, telefon 075-245 10 00, för att anmäla behov av genomgång och/eller sanering 

av lägenheten. Denna åtgärd är kostnadsfri då föreningen har försäkring gällande detta. 

5.34 Snöröjning & sandning 
Snöröjning och sandning görs av upphandlad entreprenör varje år vid specifika tillfällen. 

5.35 Sopnedkast 
Hushållssopor ska slängas i väl förslutna påsar i sopnedkasten. Anpassa storleken på påsarna så att 

de lätt glider ner i sopnedkastens rör. Varje stopp förorsakar problem för Dina grannar, driftstopp, 

arbetsskadeproblem och kostar föreningen pengar. Var noga med att väggytorna och golvet runt 

sopnedkasten inte smutsas ner. Luckorna till sopnedkasten skall stängas försiktigt men ordentligt efter 

användning. 

Det är inte tillåtet att slänga flaskor, tidningar, emballage, metallskrot etc i sopnedkasten. Dessa skall 

sorteras i vårt miljörum eller lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. 

Ställ inte soppåsar utanför lägenhetsdörren, inte ens för en kortare stund. 

5.36 Styrelsen 
Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ med befogenhet att fatta beslut i de flesta 

förekommande ärenden. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten genom att förvalta 

föreningens ekonomi och fastigheter på ett bra sätt. Styrelsen kan dock alltid hänskjuta frågor till en 

föreningsstämma för att på så sätt förankra beslut hos alla medlemmar. 

Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter med ingen eller högst 3 suppleanter och väljs för 

ett eller två år i taget. Dessa ledamöter och suppleanter, som alla är medlemmar i föreningen, väljs vid 

årsstämman. Både styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Om en eller flera styrelseledamöter 

inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.   

5.37 Störningar 
En bostadsrättsförening speglar ofta ett tvärsnitt av samhället. Det är viktigt att acceptera människors 

olikheter och egenheter. Även det udda och excentriska måste få plats. Ibland blir dock det avvikande 

en belastning för de andra boende i föreningen och det kan då bli fråga om en störning, även i formell 

juridisk mening. 

I ett flerfamiljshus är man av naturliga skäl beroende av varandra, se därför till att Du inte stör Dina 

grannar oavsett tid på dygnet. 

Ofta går det att få bukt med en störning genom att helt enkelt kontakta den störande grannen och be 

denna dämpa sig. Fortsätter störningarna ska Du kontakta upphandlad störningsjour i det akuta läget. 
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För kontaktuppgifter, se Bilaga 1 ”Telefonlista/kontakt”. Att ringa in väktare för störning är relativt 

dyrt för föreningen. Om det sker till samma adress upprepade gånger kommer styrelsen först att varna 

vederbörande, därefter fakturera kostnaden till den som stör eller missbrukar numret. 

För långvariga störningar kontaktar Du styrelsen. För att styrelsen skall kunna agera så måste Du ha 

skriftlig dokumentation av tider och händelser och gärna namnuppgifter på vittnen. Det är nästan 

omöjligt för styrelsen att på ett bra sätt lösa en sådan konflikt om anmälaren vill vara anonym.  

För allas trevnad uppmanas alla boende att inte utföra störande verksamhet mellan kl 22.00 och 

07.00 på vardagar samt kl 22.00-10.00 på helger.   

Ska Du ha fest eller reparera under en längre tid uppskattar vi om Du informerar Dina grannar. Se 

särskilda regler vid reparation under 3.3 ”Ombyggnad och renovering”. 

5.38 Trafik 
Gården är en träffpunkt för alla i området och ofta även en lekplats för barn, därför måste vi hålla denna 

plats fri från biltrafik så mycket som möjligt. Om Du trots allt måste köra bil på gården så är det 

fotgängarnas villkor som gäller, låg hastighet och visad hänsyn. Parkering är absolut förbjuden på 

gårdar, tillfartsvägar och gångvägar om man inte har något tillfälligt tillstånd från styrelsen eller av 

föreningen anlitat P-bolag (väl synligt i rutan). 

5.39 Trapphus & trapphusstädning  
Trapphusen är de enda utrymningsvägar som finns vid brand. Enligt brandföreskrifter och av 

städtekniska skäl är det förbjudet att ställa ut saker i trappuppgångarna. Lämna således inte 

barnvagnar, cyklar eller annat gods i trapphuset och lägg inga entrémattor utanför lägenhetsdörren. 

Skulle brand uppstå kan Du bli ersättningsskyldig för de skador branden orsakat. Saker stående i 

fastighetens allmänna utrymmen kommer att fraktas bort och slängas efter hand. Den extra kostnad 

som då drabbar föreningen. Kostnaden kan komma att debiteras den boende som har orsakat den.  

Ytterdörrar och dörrar till källarförråd, cykelförråd och dylikt ska hållas stängda och får inte lämnas 

öppna utan tillsyn. 

Städning av trapphus utförs enligt schema av upphandlat företag. 

Har Du på grund av reparation eller ombyggnad i Din lägenhet varit orsak till att trapphuset smutsats 

ner åligger det Dig att snarast göra rent efter Dig. 

5.40 Trädgårdsskötsel 
Gräsklippning, ogräsrensning i rabatter, beskärning av träd och buskar, lövblåsning, tömning 

papperskorgar m. m. görs av upphandlad entreprenör. 

Var rädd om våra planteringar och utemiljö. Inga växter eller träd får tas bort utan styrelsens 

medgivande. Ser Du något som behöver åtgärdas, kontakta styrelsen.  

Använd de papperskorgar som finns i området  

Föreningen har också en gårdsgrupp som hjälper till med det mesta som gäller vår yttre miljö och 

anordnar också aktiviteter under året såsom städdagar vår och höst. 
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Det finns en möjlighet att anordna en egen odlingslott i området. Kontakta gårdsgruppen för att få 

tillgång till detta. Gårdsgruppen nås på maladress garden@logenbrf.se. Föreningen står för pallkrage 

och jord, Du står för det Du vill plantera och sköter därefter Din egen lott. 

5.41 Tvättstugan 
Föreningens tvättstuga finns i ett separat hus mellan kullen och parkeringen. Till vänster finns grovtvätt 

och en vanlig tvättstuga. Delen till höger rymmer fyra vanliga tvättstugor. 

Tvättpassen kan bokas via föreningens hemsida eller i tvättstugan med aptusbricka och löper alla 

dagar enligt följande tider: 

06.00-10.00 

10.00-14.00 

14.00-18.00 

18.00-22.00 

22.00-02.00 

02.00-06.00 

Aptusbricka beställs genom att mejla fullständigt namn, adress, telefonnummer och lägenhetsnummer 

till epost@logenbrf.se. Ny bricka debiteras med f.n. 100 kronor på nästkommande avgifts- eller 

hyresavisering. 

Bokning som inte har påbörjats inom 30 minuter efter starttid, är förverkat och kan nyttjas av annan 

boende.  

Bokning kan ske max 7 veckor framåt i tiden. 

Varje användare har tillgång till 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp (utom grovtvätten som 

endas innehåller ett stort torkskåp) och en kallmangel. Instruktioner för varje maskin finns på 

panelen. Följ dessa noga så att inte onödig skada uppstår.  

Efter användning skall lokalen lämnas i gott skick. Maskiner ska rengöras och filter rensas. Golv och 

bänkar ska torkas av. För generella regler, se anslag i tvättstugorna. Anmäl gärna till styrelsen om Ni 

upplever att tidigare användare inte har städat. Misskötsel kan leda till avstängning från tvättstugorna. 

5.42 Valberedningen 
Valberedningen väljs på stämman och skall ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och presentera 

dessa för medlemmarna på stämman. Stämman kan föreslå och välja andra kandidater än de som 

valberedningen har föreslagit. 

5.43 Vattenskada  
Om du råkar ut för en vattenskada, måste Du omedelbart ta kontakt med fastighetsskötaren eller 

jouren, föreningens styrelse samt ditt försäkringsbolag. Vid vattenskada där konstruktionen har 

brustit, är det föreningen som bär ansvaret. 

5.44 Ventilation 
Det är mycket viktigt att aldrig manipulera ventilerna i lägenheten då de är justerade av 

ventilationstekniker för optimal verkan. Om du ändrar ventilerna så förändrar Du ventilationen även 

för dina grannar.  

mailto:garden@logenbrf.se
mailto:epost@logenbrf.se
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5.45 Verksamhetsår 
Föreningen tillämpar så kallat brutet verksamhetsår och löper från och med 1 juli till 30 juni.  

5.46 Återvinningscentralen Kvarnkullen  
Närmaste ÅVC har adress Enköpingsvägen 129, nära trafikplats Rissne. Här återvinner Du alla sorters 

avfall utom hushållssopor och matavfall. På plats finns kunnig personal som hjälper Dig om Du är 

osäker. Öppettider hittar Du på hemsidan www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/atervinningscentral. 

  

http://www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/atervinningscentral
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5 Bilagor 

Bilaga 1 Telefonlista/kontakt 
Samtliga aktuella kontaktuppgifter finns även på föreningens hemsida. 

FELANMÄLAN och REPARATIONER: 

 

Effektkonsult 

Vardagar kl: 08:00-16:00 

tel. 08-410 009 44 

felanmalan@effektkonsult.se 

www.effektkonsult.se 

  

JOUR AKUTA FEL ICKE ORDINARIE 

ARBETSTID: 

 
Stadens VVS & Energiteknik 

tel. 08-29 43 70 

Akuta fel är när människa, egendom eller 

fastighet riskerar att skadas. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR GÄLLANDE 

HYRA, AVGIFTER och AVTAL: 

 
Riksbyggen  

Vardagar kl: 08:00-18:00 

tel. 08-522 182 42 

kundtjanst@rbekonomi.se 

www.rbekonomi.se 

TV, BREDBAND och TELEFONI: 

 
Sundbybergs stadsnät   tel. 08-706 91 35 

 
Com Hem   tel. 0771-55 00 00 

 
Telia   tel. 90 200 

STÖRNINGSJOUR: 

 
tel. 010-210 90 00 

Försök prata med den som stör först. Att 

ringa ut väktarna medför en kostnad för 

föreningen. 

BRAND och OLYCKSFALL: 

 
SOS Alarm   112 

Polisen - ej akuta lägen   114 14 

 

  

mailto:felanmalan@effektkonsult.se
http://www.effektkonsult.se/
mailto:kundtjanst@rbekonomi.se
http://www.rbekonomi.se/
http://effektkonsult.se/
http://stadensenergi.se/
https://www.agentaforvaltning.se/
http://www.sundbybergsstadsnat.se/
https://www.comhem.se/
https://www.telia.se/privat
https://www.nokas.se/produkter/mobila-tjanster
https://www.sosalarm.se/
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Bilaga 2 Grannsamverkan 
I området finns en grannsamverkansgrupp som i samarbete med polisen arbetar för att göra vårt 

område tryggare. Kontakta gärna nedanstående personer om du ser något misstänkt. 

Martina Ahlström 

tigeretta@gmail.com 

0761646624 

Isa Malki 

Isa@logenbrf.se  

0707220748 

Johanna Bergvall 

Bergvall.johanna@gmail.com 

0707773014 

Shinichirou Kojo 

Kojosan@gmail.com 

0708734606 

Fredrik Carlqvist 

Fredrik_carlqvist@hotmail.com 

0761872992 

Jennifer Ahlström 

jenniferahlstrom@hotmail.com 

0739055947 

Anders Dahlgren 

And.dah@hotmail.com 

0702567296 

Conny Olofsson 

Conny.olofsson@live.se 

0706320209 
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