
 

TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSFÖRENINGEN 

INNOVATIONEN 

I det här dokumentet har vi samlat information som är viktig för dig som medlem att känna till. Syftet är att 

underlätta det praktiska boendet och att skapa trivsel i föreningen. Ytterligare viktig information finns i 

stadgarna. 

OM FÖRENINGEN OCH HUSET 

Brf Innovationen innefattar byggnaden på Torsplan 2-8 

Brf Innovationen är lagfaren ägare till fastigheten, med beteckningen Innovationen 1. I fastigheten finns 

idag totalt 182 lägenheter, två kommersiella lokaler samt gym, spa, övernattningslägenhet, festlokal, bio 

och leveransrum. Städning av gemensamma lokaler samt drift och skötsel är upphandlat av Wiab. 

Byggnaden värms primärt upp med fjärrvärme via golvvärme. Sekundärt via komfortventilationen som 

består av mekanisk till- och frånluft med återvinning, s.k. FTX-system. I denna finns en spetsvärme på 600 

W, som träder i kraft vid mycket kall väderlek utomhus. 

STYRELSEN 

Befintlig styrelse sitter kvar till och med stämman 2020. Styrelsen väljs på föreningsstämman i maj varje år. 

Kontakta styrelsen och lämna in en motion om du har synpunkter eller förslag till förbättringar. Motioner 

behandlas på stämman. Se mer information i stadgarna. 

ÅRSAVGIFT 

Årsavgiften är uppdelad på 12 jämnstora månadsavgifter som betalas till Viredo, som sköter föreningens 
ekonomiska förvaltning. Avier skickas från Viredo. Telefon till Viredo: 08- 555 160 60. 

Månadsavgiften ska – utan påminnelse från föreningen – betalas in i så god tid att den är föreningen 

tillhanda senast den första helgfria dagen i månaden. I annat fall tas en förseningsavgift ut. 

Förseningsavgiftens storlek beslutas på årsstämman. 

 

ÖVRIGA AVGIFTER 

Föreningen tar ut avgifter för att administrera överlåtelser. 

- Överlåtelseavgift tas ut av medlem när denna beviljats medlemskap. 

- Pantsättningsavgift tas ut av medlem vid varje registreringstillfälle och bank, det vill säga en avgift för 

registrering av ett eller flera nya lån från en och samma bank. 



 

Prisbasbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring är för 2019, 46 500 kronor. 

Överlåtelseavgift: betalas av köparen med 2,5 % av prisbasbelopp . Detta är en engångskostnad. 

Pantsättningsavgift: tas ut av låntagaren med 1 % av prisbasbelopp . Detta belopp tas ut varje gång 

bostadsrättsinnehavaren tar upp lån i bostadsrätten. 

- Avgift vid andrahandsuthyrning tas ut med belopp som uppgår till max 10% årligen av prisbasbeloppet, som 

gäller vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning. Upplåts en bostadsrätt under en del av ett 

år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. 

ANDRAHANDSUTHYRNING AV BOSTADSRÄTT 

Vill du hyra ut din bostadsrätt i andra hand, måste du först få skriftligt tillstånd från styrelsen.  

För att andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen måste skäl för uthyrningen finnas. Exempel på sådana 

skäl är: 

• Arbete på annan ort 

• Studier på annan ort 

• Längre vistelse utomlands eller 

• Prova på samboende 

• Övriga specifika skäl måste tas upp med styrelsen och godkännas innan uthyrning sker Tillvägagångssättet vid 

andrahandsuthyrning är följande: 

1. Skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till föreningens styrelse. Blankett finns på föreningens 

hemsida, www.brfinnovationen.se 

2. Föreningens styrelse går igenom och bedömer 

· Skälet för uthyrningen 

· Lämpligheten hos personen/personerna som ska hyra 

3. Styrelsen lämnar skriftligt besked avseende uthyrningen efter beslut på styrelsemöte. 

4. Uthyrning kan ske, givet att styrelsens besked enligt ovan tillåter uthyrning. 

Observera att ovanstående process tar en del tid (styrelsen träffas normalt cirka en gång i månaden), se därför till 

att vara ute i god tid. 



 

Notera att: 

· Det är fråga om andrahandsuthyrning oavsett om personen/personerna som bor i lägenheten betalar någon 

hyra eller inte. 

· Släkt till medlemmar i föreningen har ingen generell rätt att utnyttja lägenheten, även i sådana fall krävs 

godkännande för andrahandsuthyrning. 

· Medlemmen som hyr ut har fullt ansvar för sin hyresgäst gentemot föreningen.  

· Förpliktelser gentemot föreningen gäller fullt ut, oaktat andrahandsuthyrningen. 

· En avgift för andrahandsuthyrningen tas ut av föreningen. Se ”Övriga avgifter” ovan. 

RENOVERING AV LÄGENHETER 

Ska du renovera eller bygga om din lägenhet ber vi dig läsa stadgarna först. Om du har frågor om 

bestämmelser kring renovering, ta kontakt med någon i styrelsen. Läs noggrant § 17 om renovering som 

innebär väsentlig förändring av lägenheten. 

Om renoveringen kräver bygglov eller bygganmälan så ska styrelsen kontaktas och en kopia av bygglovet 

överlämnas innan renoveringen påbörjas. Vänd dig till Stockholms Stadsbyggnadskontor för ansökan om 

bygglov, eller bygganmälan. 

Om ombyggnad skett felaktigt eller utan tillstånd så utgår en avgift. Föreningen kan också underkänna 

ombyggnaden och kräva att medlemmen återställer lägenheten till ursprungligt skick.  

Lägenhetsritningar finns att hämta på stadsbyggnadskontoret.  

Att tänka på vid renovering: 

- Om du behöver stänga av vatten eller el för en kortare period under arbetet så måste du meddela berörda 

föreningsmedlemmar i god tid. Huvudvattenkranen för lägenheten finns  på planet utanför lägenheten 

- Använd inte trapphuset, hisshallen eller korridoren som arbetsplats när du renoverar. 

- Meddela dina grannar att renoveringen ska genomföras. 

- Renoveringsarbete får utföras vardagar 08.00-17.00. 

Om du behöver använda hissen för att transportera material så var vänlig att akta inredningen.  

 

FÖRSÄKRINGAR 

Fastigheten är för närvarande försäkrad hos Trygg Hansa. Bostadsrättsinnehavaren ska teckna en 

tilläggsförsäkring till hemförsäkringen avseende bostadsrätt. 



 

Föreningen har skadedjursförsäkring. Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet eller i de gemensamma 

utrymmena, kontakta styrelsen. Ibland kan även angränsande lägenheter behöva saneras. 

 

TERRASSER 

Tänk på dina grannar – använd inte terrassen som rengöringsplats för mattor, sängkläder eller liknande. Det är 

bostadsrättsinnehavarens ansvar att ta bort snö från balkonger och terrasser vintertid, så att det inte läcker in 

i lägenheter eller stoppar avrinning. Snö får ej skottas över räcket, istället kan snön läggas i duschen.  

Tänk på att inte mata fåglar från balkong eller fönster.  

Rökning eller grillning på balkong eller terrass är inte tillåten enligt föreningens stadgar.  

Lämna inte kvar föremål som kan blåsa över räcket då ni ej har balkongen under uppsikt, det kan få förödande 

konsekvenser för förbipasserande på gatan nedanför. 

PORTAR 

Se till att portar och dörrar i gemensamma utrymmen går i lås så att obehöriga inte kommer in.  

TRAPPHUSET 

Av brandutrymningsskäl samt för allas trevnad är det inte tillåtet att förvara byggmaterial, cyklar, barnvagnar, 

flyttgods eller liknande i trapphuset, hisshallen eller korridorerna. Utrymningsvägar ska alltid vara fria. Det kan 

medföra livsfara vid ett rökfyllt trapphus om det står saker i dessa utrymmen.   

FÖRVARINGSUTRYMMEN 

Källarutrymmen finns till varje lägenhet. Inbrott och inbrottsförsök i källarförråd kan förekomma. Förvara 

därför inte stöldbegärlig eller värdefull egendom i dessa utrymmen. 

På grund av brandrisk får inga lösa föremål förvaras i gångarna i källare eller i trapphuset. Förvara heller inte 

brandfarlig vara såsom bensin, gasol etc. i källaren. 

HUSHÅLLSAVFALL, GROVSOPOR OCH RETURPAPPER 

Hushållssopor förpackas ordentligt innan de slängs.  

Som föreningsmedlemmar har vi alla ansvar för att sophanteringen sköts ordentligt.  

Grovsopor, byggmaterial, tidningar eller kartonger får inte slängas ihop med hushållsavfall. Ställ inte din 

soppåse i korridoren i väntan på att kastas, utöver otrevlig odör kan det också innebära brandfara och locka till 

sig skadedjur.  



 

I miljörummet finns kärl för återvinning av plast, metall, kartong, papper, glas, batterier och ljuskällor. 

Grovsopor slängs på grovsopsstation. Använd avfallskvarnen i köket för matavfall. Tänk på att inte spola ner 

tidningspapper, bindor och andra föremål i toaletten. Det är inte bara dåligt för miljön utan kan också orsaka 

stopp i avloppsrören. Eventuell rensning av avloppsstammen bekostas av lägenhetsmedlemmen. Efter jul när 

det är dags att kasta granen, lämna den på avsedd plats och inte på trottoaren utanför porten.  

HISSAR 

Om du skulle ha otur att tappa något ner i hisstrumman så kan du kostnadsfritt hämta detta i samband med 

den årliga besiktningen. Vid annan tidpunkt får du själv stå för kostnaden. Anmäl behovet till styrelsen. 

ÖVRIGT 

Alla meddelanden från föreningen till medlemmarna sker via postbox eller e-post. 

Fastigheten är ansluten till Awiwo för tv och bredbandstjänster. 

Städning av allmänna utrymmen upphandlas och sköts av en extern städfirma.  

För att städning ska kunna ske så måste ytorna i hållas fria. Det är därför inte tillåtet att lägga ut dörrmattor 

utanför ytterdörren. 

Fönster bör tvättas minst 2 gånger per år inklusive bågar och karmar invändigt och utvändigt eller enligt 

skötselanvisningarna. Föreningen ombesörjer utvändig fönstertvätt av fasta fönsterpartier. 

De åligger lägenhetsinnehavaren att själva rensa vattenlåsen vilket bör ske två gånger per år. 

Rökning är inte tillåten i trapphus, hisshallar, korridorer eller samt i övriga, allmänna utrymmen inom fastigheten. 

Tänk på att använda dörrhandtag när du stänger dörrar till lägenhet och hiss. 

Antenner får inte monteras på terrasser eller utanför fönster utan styrelsens godkännande. 

AKUTSITUATIONER 

Vid brand eller översvämning ring 112. 

Avstängningen för vatten och golvvärme finns invid badrummen och köket. Utanför varje lägenhet finns även 

avstängningsventiler för respektive lägenhet. 

Vid fel på hissarna kontakta felanmälan och informera styrelsen. 

DELAKTIGHET 

Avslutningsvis vill vi uppmuntra dig som medlem att vara aktiv och delaktig i föreningen. Dina åsikter, 

kunskaper och ditt engagemang är värdefullt och ökar trivseln för oss alla. 


