
TRIVSELREGLER   

Bostadsrättsföreningen Tollare marina 

2020-03-03 

 

För dessa trivselregler gäller att: 
 

• De gäller för dig som bostadsrättstagare och alla som bor i din lägenheten, dina gäster och 

eventuella hyresgäster. 

• De är komplement till lagar och stadgar 

• Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas 

 med bostadsrätt 

• Styrelsen beslutar om och antar trivselregler 

• Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan 

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat 

följande trivselregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt 

styrelsebeslut). 

Trivselregler, A-Ö 
 
Affischering, i eller på föreningens fastigheter, får inte förekomma utan styrelsens 
skriftliga godkännande. 
 
Andrahandsuthyrning får inte förekomma utan styrelsens skriftliga godkännande och i 
enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar.  
 
Antenner, paraboler eller liknande får inte monteras på fastigheten utan styrelsens 
skriftliga godkännande.  
 
Avfall kastas enligt följande: 

• Hushållsavfall (ej komposterbart) kastas i gröna tunnor i respektive fastighets soprum.  

• Hushållsavfall (komposterbart) kastas i bruna tunnor i respektive fastighets soprum. 

• Återvinningsbart avfall (glas, plåt, plast, papper, mm.) kastas i tunnor märkta för respektive 

avfallsslag i återvinningsrummet (Tollare Kaj 2).  

• Övrigt avfall (elapparater, datorer, byggavfall, m.m.) kastas lämpligen på Nacka kommuns 

återvinningsanläggning (Boovägen 30, Saltsjö-Boo). 

  
Bastun bokas och används enligt anvisningarna på www.tollaremarina.se. 
 
Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket.  
 
Brandfarligt gods, tex gasoltuber, är inte tillåtet att förvara i lägenhet, lägenhetsförråd, 
garage eller liknande. Det är begränsat i enlighet med Lagen 1988:868 om brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
Buller, I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga 
bostadsrättshavare, speciellt nattetid. Visa extra hänsyn till dina grannar efter kl. 22 och 
före kl. 08. Tänk på att höga volymer på t. ex. musikanläggning eller TV, användning av 



tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin samt användning av borrmaskin och dylikt kan störa 
dina grannar.  
 
Båtplats söker man genom att kontakta Saltsjö-Duvnäs Marina.  
 
Cyklar, barnvagnar, rullatorer m.m. ska förvaras i den egna lägenheten alternativt i för 
dessa saker avsedda utrymmen.  
Dörrmattor får inte läggas framför lägenhetens entrédörr. Trapphusen och entréerna ska 
hållas rena och tomma för att underlätta utrymning vid eventuell brand. 
 
Garageplats kan, i mån av plats, bokas genom styrelsen. Platsen är endast till för parkering 
av personbil eller MC. Inget får monteras i tak eller på vägg eller förvaras på/vid platsen. 
 
Grillning och dylikt (föreningen godkänner endast el- eller gasol) på balkonger, terrasser 
och uteplatser är tillåtet så länge du inte stör dina grannar. Av brandtekniska och 
försäkringsmässiga skäl får gasolflaskan inte vara större än 5 liter. Du som förvarar och 
använder gasol bör även komplettera med släckutrustning. Den bästa släckutrustningen är 
en handbrandsläckare och en brandfilt. Brandförsvaret rekommenderar en 6 kilos 
pulversläckare som klarar olika typer av bränder. 
 
Gästlägenheten bokas och används enligt anvisningarna på www.tollaremarina.se. 
 
Hemförsäkring tecknas av den enskilde bostadsrättshavaren. 
 
Husdjur ska tas om hand av ägaren så att de inte stör eller förorenar och skadar 
föreningens eller enskilds egendom. 
 
Infästningar i fastighetens fasad får inte göras utan styrelsens skriftliga godkännande.  
Inglasning av balkonger kräver bygglov. Montering ska göras enligt tillverkarens anvisningar 
och vara fackmannamässigt gjort.  
 
Internet fås genom att fastigheterna är anslutna till öppen fiber. Det är upp till respektive 
bostadsrättshavare att teckna avtal med den internetleverantör man önskar.  
 
Kajak/kanot kan förvaras i därför avsett utrymme i garagets markplan.  
 
Klagomål skall dokumenteras enligt dokumentmallen ”Klagomål till styrelsen” som ligger 
på hemsidan www.tollaremarina.se och mailas till styrelsen@tollaremarina.se. 
 
Mattor, kläder eller dylikt får inte piskas på balkonger eller uteplatser, i entréer, i trappor 
eller rengöras från fönster.  
 
Markiser, ska monteras av företag anslutna till Svenska Solskyddsförbundet. Endast av 
styrelsen beslutad färg och typ, Sandatex markisväv 15-93, off-white (NCS S 1005-Y10R), 
för markis och balkongskydd får användas.  
 
Namnskyltar (egna) får inte sättas upp. Trapphusen och entréerna ska vara enhetliga och i 
enlighet med styrelsens anvisningar.  
 
Nycklar, tagar/brickor som tappats eller stulits ska omgående rapporteras till styrelsen.  
 
Ohyra som upptäcks skall omgående anmälas till styrelsen samt till bostadsrättshavarens 
försäkringsbolag.  
 



Parkering av fordon är förbjudet på alla andra platser än i garage eller angiven P-plats. 
 
Rökning är inte lämpligt på balkonger bl.a. med hänsyn till grannarna. Rökning får inte 
förekomma i allmänna utrymmen såsom trapphus, entréer och garage. 
Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på 
föreningens ytor.  
 
Skada (akut och alvarlig som måste åtgärdas direkt), kontakta fastighetssköteren.  
 
Skada (ej akut eller alvarlig), kontakta i första hand husansvarig.  
 Tollare Kaj  2, Heikki Harju, 070 911 24 
 Tollare Kaj  4, Ninos Afram, 073 987 29 62 
 Tollare Kaj  6, Mika Kettula, 076 339 77 77 
 Tollare Kaj 8, Vasilij Gunnemark, 073 432 50 63 
 Tollare Kaj 12, Göran Kristensson, 070 973 62 48 
  
Skada (som uppkommer genom bostadsrättshavares försumlighet) kommer att medföra en 
rättelseanmaning. Kostnader för sådana skador kommer att vidaredebiteras till 
bostadsrättsinnehavaren (som orsakat kostnaden).  
Exempel på skador/kostnader: 

 Sopor som ställs i trapphus kan medföra extra rengöring och eventuell golvslipning. 

 Avfall som felaktigt lämnats i sop- eller återvinningsrum medför extra 
transportkostnader.  

 
Skyltning, i eller på föreningens fastigheter, får inte förekomma utan styrelsens skriftliga 
godkännande. 
 
Staket, plank eller liknande får inte sättas upp utan styrelsens skriftliga godkännande.  
 
Stulna eller borttappade nycklar, tagar/brickor ska omgående rapporteras till styrelsen.  
 
Synpunkter till styrelsen mailas till styrelsen@tollaremarina.se. 
 
I trapphus, entréer, garage och på gårdar får ingenting förvaras (t.ex. skräp, barnvagnar, 
packlårar, cyklar, övervintrande blommor etc.) enligt gällande lagstiftning. Vid risk för 
brand, vid rökutveckling eller liknande finns behov av snabb evakuering. 
 
Städning, renhållning och underhåll av gemensamma ytor (t.ex. trapphus, entréer, garage 
och gårdar) ombesörjs av bostadsrättsföreningen. Ytor som ingår i den enskilde 
bostadsrättshavarens avtal ombesörjs av henne/honom.  
 
Trivselregler för bostadsrättsföreningen, i sin helhet, finns under fliken dokument på 
hemsidan.  
 
TV (litet grundutbud) ingår i hyran. Önskas annat eller större utbud är det upp till 
respektive bostadsrättshavare att teckna avtal med önskad leverantör.  
 
 
Saltsjö-Boo den 3 mars 2020 

Brf Tollare marina 

STYRELSEN 



 


