
Trivselregler Brf Hyveln 129 – mars 2020 
 
 
Allmän information och trivselsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen 
Hyveln 129 
 
Vår gemensamma egendom omfattar fastigheten Hyveln 29 på Södermalm i Stockholm 
med gatuadress Heleneborgsgatan 10. Huset har två trappuppgångar, A och B. Till huset 
hör tre terrasser, en vetter mot Riddarfjärden och stadshuset, en mot Heleneborgsgatan på 
innergården och en mot Pålsundsparken.  
 
Styrelsen uppmanar samtliga boende i vår fastighet att respektera de regler, anvisningar 
och rekommendationer som sammanfattas här.  
 
Var rädd om föreningens egendom och hjälp till att värna om vår fina fastighet. Kostnader 
för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om någon skada inträffar i 
huset, tag i första hand kontakt med vår tekniska förvaltare 
tekniskforvaltare@brfhyveln129.se.  
 
Vi tar hänsyn till våra grannar hela dygnet men ljudvolymen ska särskilt beaktas mellan kl 
22.00 och 08.00. Glöm inte att informera dina grannar om du ska ha en större fest. 
 
Mer detaljerad information om Föreningen, Fastigheten, Gemensamma utrymmen, och för 
dig som Medlem finns på föreningens hemsida http://brfhyveln129.bostadsrätterna.se 
 
Har du frågor så kontakta styrelsen på e-post info@brfhyveln129.se eller genom att lämna 
ett meddelande i brevlådan på våning 6 i A-huset. 

 
 

Var aktiv! 

Att bo i bostadsrätt har många fördelar – men ställer också speciella krav. Vi har ett 
gemensamt ansvar för att vårda, förvalta och vidareutveckla vår fina fastighet.  

Observera att vi ej har någon ”vaktmästare” anställd i vårt hus. Detta innebär att vi var 
och en tar vår del av det praktiska ansvaret; byter trasiga glödlampor, plockar upp fimpar 
och skräp, håller snyggt i soprummet etc.  

Att efter förmåga ställa upp i olika sammanhang, exempelvis när styrelsen kallar till 
städning, borde vara en självklarhet för alla boende i huset.  

Hör av dig till styrelsen eller valberedningen och berätta vad du vill och kan bidra med. 
Visa att du bryr dig om Hyveln! 
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Trivselregler från A till Ö 
 
Andrahandsuthyrning   
Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du alltid inhämta styrelsens 
skriftliga tillstånd, se på föreningens hemsida under Andrahandsuthyrning för detaljer. 
 
Anslagstavla 
I entréhallen finns en anslagstavla med permanent information och en öppen anslagstavla 
för tillfällig information. På den öppna anslagstavlan kan även medlemmar förmedla 
information som berör andra boende. Det kan ex vis gälla om du ska ha fest, renovera eller 
stänga av vattnet.  
 
Avstängning av vatten 
Om du har behov av att stänga av vattnet i vattenledningarna vid t ex reparation, skall både 
styrelsen och vår tekniska förvaltare kontaktas på förhand. Se mer detaljer beträffande 
Renovering, underhåll och ombyggnad på föreningens hemsida. Meddela i god tid, minst 
två dagar innan, om vattnet ska stängas av så att alla hinner förbereda sig.  
 
Balkong 
Varje lägenhetsinnehavare ska på ett ansvarsfullt sätt hålla sin balkong fri från snö och is. 
Ingenting får fästas (borras fast) i balkongens golv, räcke eller i fastighetens yttervägg. 
Klinkers får inte heller sättas på balkonggolvet. 
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna eller att mata fåglar eller andra djur. 
Vi visar hänsyn till våra grannar genom att avstå från att röka på balkongerna och att 
beakta ljudvolymen på balkongen, särskilt mellan kl 22.00 och 08.00.  
Av säkerhetsskäl hänger vi blomlådor på insidan av balkongräcket. 
Läs mer om Balkonger på föreningens hemsida. 
 
Barnvagnar 
I cykelförrådet finns en markerad plats för parkering av barnvagnar. 
 
Vänligen notera att barnvagnar ej får stå i trapphuset eller i entréhallen, av 
brandsäkerhetsskäl. 
 
Bibliotek 
Föreningens lånebibliotek finns i källaren. Låna gärna böcker du är intresserad av – och 
lämna tillbaks dem igen. Föreningen tar tacksamt emot böcker av allmänt intresse. 
 
Brandsläckare 
Föreningens brandsläckare finns: 

• I A-huset på bottenplanet vid källartrappan 

• I A-huset på plan 6 vid trappan upp till förbindelsegången till B-huset 

• I B-huset på bottenplanet vid trappan ner till gården 

• I B-huset på plan 6 vid dörren till förbindelsegången till A-huset 

• I källaren mittemot bokningstavlan för tvättstugan. 
 
Läs gärna igenom instruktionen på släckaren vid något tillfälle. Kom ihåg att munstycket 
skall riktas mot lågornas bas och inte mot själva lågorna. 
 
Styrelsen rekommendation är att varje lägenhet har minst en fungerande brandsläckare och 
en brandfilt. 
 
 
Brandvarnare 
Samtliga lägenheter ska vara försedda med minst en fungerande brandvarnare. 
 



Cyklar 
Cyklar och mopeder förvaras i cykelställ eller cykelförråd. Det är ej tillåtet att ställa cyklar 
mot valv, mur eller vägg. Samtliga cyklar/mopeder ska på ett tydligt sätt vara märkta med 
namn och lägenhetsnummer. Läs mer om ordningsreglerna för Cykelrum/cykelförvaring på 
föreningens hemsida.  
 
Dörröppnare 
Porten, svängdörrarna, branddörrarna till de två trapphusen samt dörren till källaren är 
försedda med dörröppnare. För att ställa upp en dörr tillfälligt, t e x vid flytt eller vid en fest 
på terrassen, stäng då av strömbrytaren (läge 0) vid dörröppnaren. Vänligen kom ihåg att 
ställa tillbaka strömbrytaren sedan. På så vis undviker vi dyrbara reparationer. 
 
Entré 
Entrédörren (porten) öppnas med en nyckelbricka/”tag”. 
Vänligen se till att ytterdörren går i lås ordentligt efter dig, särskilt när det blåser. 
Släpp inte in okända personer i huset. Fråga vem de ska besöka. 
 
Fågelmatning 
Mata inte fåglar. Tyvärr tycker råttor och möss om samma mat. 
 
Förråd 
Varje lägenhet disponerar ett förrådsutrymme i källaren. Därutöver finns viss möjlighet att – 
i mån av tillgång – hyra ett extra förrådsutrymme i skyddsrummet. 
 
Observera att inga farliga kemikalier får förvaras i ditt förråd. Notera även att inga föremål 
får förvaras i förrådskällarens korridor, utanför förrådsutrymmena. Skälet är brandfaran. 
 
Försäkring 
Du behöver en hemförsäkring med bostadstillägg. Läs mer om Försäkring på föreningens 
hemsida. 
 
Grillning 
Grillning sker enbart på Riddarfjärdsterrassen med föreningens gasolgrill. Grillning kan ske 
fram till kl 22.00. Engångsgrillar får inte användas och grillning får ej ske på balkonger. Läs 
mer om Grillning på föreningens hemsida och på de instruktioner som finns vid sidan om 
dörren ut till Riddarfjärdsterrassen. 
 
 
Grovsopor 
Grovsopor i mindre mängder placeras i soprummets inre del. Se till att komprimera så långt 
som möjligt eftersom vi betalar per kubikmeter.  
Större mängder grovsopor såsom byggavfall, kylskåp, frysboxar, TV, skrymmande möbler 
samt miljöfarliga ämnen avlämnas vid återvinningscentralen.  
Se information kring Sophantering/Soprum på föreningens hemsida samt på skyltarna i 
soprummet. 
 

Gröna Gruppen  

Gröna gruppen sköter om våra växter och gröna ytor. De planterar nya växter, rensar ogräs 
klipper gräset och ser till att bevattningen fungerar mm.  

 
 
Hissar 
Driftstörning på hissarna ska i första hand anmälas till vår tekniska förvaltare. Vid akuta 
problem (om någon är inlåst i hissen) tillkallas jourmontör. Telefonnummer finns anslaget i 
hissen samt på väggen utanför hissen.  



 
Information 
Information från styrelsen förmedlas normalt ut via e-post till de som anmält sådan, eller 
via, notiser i brevlådan, på föreningens hemsida http://brfhyveln129.bostadsratterna.se 
samt via notiser på anslagstavlan i entréhallen. 
 
Klotter 
Föreningen accepterar inte klotter på fastigheten och har som policy att allt klotter skall 
avlägsnas inom ett eller ett par dygn. Om du noterar klotter som suttit längre tid än så får du 
gärna underrätta förvaltaren, som beställer klottersanering. 
 
Om du ser klotter i närområdet på allmän egendom (muren på gatans södra sida, 
bergväggar, bänkar, papperskorgar etc) – ring gärna Stockholms stads driftcentral, tel 08-
651 00 00. Staden kommer gärna och sanerar under förutsättning att Driftcentralen fått en 
noggrann beskrivning av exakt var klottret finns. 
 
Köksfläkt 
När du lagar mat bör du aktivera köksfläkten och se till att fönster och balkongdörrar i köket 
är stängda så att luften kan strömma från övriga rum och ut via köksfläkten. Om du ska 
byta köksfläkt läs mer på föreningens hemsida under Renovering, underhåll och 
ombyggnad. 
 
 
Källare 
Källargångarna får ej användas för förvaring på grund av brandfaran.  
 
Nyckelbrickor och lås 
Porten öppnas med en nyckelbricka. Det gör även dörren till källaren, grinden upp tillgården 
samt dörrarna till huset från gården. När brickan hålls framför den svarta fyrkanten lyser det 
grönt och dörren kan öppnas. 
 
Var rädd om de nyckelbrickor som hör till lägenheten. Brickorna är numrerade och 
registrerade på respektive innehavare. Rapportera eventuell förlust till föreningens 
nyckeladministratör. En borttappad bricka kan spärras och en ny programmeras. 
En extra nyckelbricka kan beställas (100 kronor styck) av nyckeladministratören. 
 
Ombyggnad, reparation och underhåll 
Om du planerar att bygga om i din lägenhet så måste du först inhämta styrelsens tillstånd. I 
samband därmed utfärdar styrelsen skriftliga anvisningar och råd. För mindre åtgärder som 
målning och tapetsering behöver du naturligtvis inte fråga om lov. 
 
Renovering av kök och badrum och alla arbeten som berör vatten och avlopp (VA) och 
el kräver alltid särskilt tillstånd från styrelsen. 
 
Vänligen notera att dörrar, fönster, skåpsnickerier och andra byggnadsinventarier ägs av 
föreningen och ej får avyttras utan styrelsens godkännande. Läs mer om Renovering, 
underhåll och ombyggnad på föreningens hemsida. 
 
 
Rökning 
Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen (entré, trapphus, trapphusbalkonger, 
hissar, källare, soprum och cykelförråd) eller på balkongen. Vänligen ta hand om dina 
fimpar och släng dem inte på marken. Fimpar på marken ser inte bara otrevligt ut, de är 
farliga för miljön och utgör även en fara för alla småbarn som finns i huset. 
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Soprum/sophantering 
Enbart hushållssopor får slängas i sopkärlen och de ska vara väl förpackade innan de 
slängs. 
Matavfall sorteras i de speciella bruna papperspåsarna och lämnas i de bruna kärlen för 
matavfall. 
Tidningar samt återvinningsbara förpackningar lämnas i miljöstationen på 
Heleneborgsgatan. 
Mindre elsopor, lampor, batterier etc placeras i speciella behållare i soprummet. Mer 
information om Sophantering finns på föreningens hemsida samt i soprummet. 
 
Trapphusen 
För ordning och reda i trapphusen svarar de boende på respektive våningsplan.  
Trasiga lampor bytes snarast möjligt, lampor tillhandahålls av vår tekniska förvaltare. 
Se till att fönster och balkongdörrar ej står uppställda i onödan. 
 
Var försiktig när stora föremål bärs i trapporna. Ytskiktet skadas lätt. 
 
Notera att inget får stå i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. Trapphusen är även vår 
primära evakueringsväg. Undantaget är rullatorer som kan stå i entréplanet då dess inte är 
brandfarliga. 
 
Tvättstugan 
Tvättstugan bokas med särskild nyckel på bokningstavlan i källaren. Endast en tvättid kan 
bokas åt gången. Bokad tid får övertas om den inte tagits i bruk inom en timme. 
 
Håll rent och snyggt i tvättstugan och lämna den i det skick du skulle vilja finna den.  
Hundar, katter och andra husdjur får ej vistas i tvättstugan. 
Fullständiga ordningsregler för Tvättstugan finns på föreningens hemsida och på skyltar i 
tvättstugan. 
 
Uteplatser 
Vi disponerar uteplatserna enligt principen först till kvarn. Bokning görs på anslagstavlan i 
trappen ner till källaren. Flera kan boka sig på samma tid men du kan med god 
framförhållning boka hela terrassen för något speciellt tillfälle.  

 
Om du bokat terrassen för en fest och vill ställa upp dörren ner till källaren, stäng först av 
strömmen till dörröppnaren, se även under rubrik ”Dörröppnare”. 

Grillning är enbart tillåten på Riddarfjärdsterrassen och då endast genom att använda 
föreningens gasolgrill. Tänk på de boende så att du undviker rök och os som stör. 
 
Visa hänsyn till andra boende och tänk på ljudvolymen, håll den låg speciellt efter kl 22.00. 
 
Ventilation 
Föreningens nya ventilationssystem installerades under 2017. Det innebär att vi med hjälp 
av fläktar ser till att vi har tillräcklig luftväxling i lägenheterna. En del av frånluften återvinns 
och värms upp. Vindsvåningarna har separata ventilationssystem. Luften sugs ut via 
frånluftskanaler i köket, i badrummet, på toaletten och den öppna spisen. Varje lägenhet 
har en tilluftskanal med uppvärmd luft. Övrigt luftintag kommer via spaltventiler på fönster 
samt genom springor vid fönster och dörrar. För att ventilationen ska fungera bra: 
 

• Håll alltid spaltventilerna i fönstren öppna (utom vid stark kyla då de kan stängas delvis) 

• När du lagar mat bör du aktivera köksfläkten och se till att fönster och balkongdörrar i 
köket är stängda så att luften strömma från övriga rum och ut via köksfläkten.  

• Lägenheter med öppen spis ska hålla spjället stängt när ingen eldning sker.  
 
 



Vita Gruppen 
Vita gruppen sköter snöskottning, sandning och saltning vintertid. Hör av dig till 
sammankallande om du är intresserad av att hjälpa till. 
 
Värme och vatten 
Värmen är vår största kostnadspost. Vädra inte ut värmen i onödan och var sparsam med 
varmvattnet. Se till att fönster och dörrar är tätade och att det är öppet framför radiatorerna 
så att värmen kan spridas i lägenheten. Lägenheter med öppen spis ska hålla spjället 
stängt när ingen eldning sker.   
 
Åtgärda droppande kranar och rinnande toaletter snarast möjligt. 
 
Återvinningsgruppen 
Återvinningsgruppen är ansvarig för att sorteringen av matavfall fungerar och för att 
matavfallskärlen hålls rena. 
 
 
Öppna spisar 
Öppna spjället vid eldstaden enbart när du/ni eldar. Det är dels för att erhålla god funktion i 
de lägenheter som just då eldar och dels för att se till att luftomsättningen är som planerat. 
Om spjället är öppet kan luftomsättningen fördubblas i lägenheten, leda till oönskat drag 
och öka föreningens värmekostnad. 
 
 


