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FAQ (A-Ö) 
 
Styrelsens information enligt A-Ö. I denna del tas beslut upp som har vägledande funktion 
(jmf praxis) för föreningen. Detta för att hjälpa medlemmar och andra intresserade att 
enkelt kunna hitta svaret på en fråga. I många fall är även de gamla Trivselreglerna 
inarbetade i detta avsnitt.  
 
Styrelsen kan inte skriva regler för samtliga fall som kan tänkas uppkomma. Sunt förnuft och 
ortens seder gäller dock alltid, likaledes gäller att ”Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid 
sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott 
skick inom eller utanför huset (Lag 1991:614)”. Således är det inte tillåtet att göra allt som 
inte står med i reglerna. Gissningsvis skulle det inte vara tillåtet att spänna fast en 
hängmatta mellan olika fasta installationer (exempel träd, buskar, ledstänger och staket) 
med risk att något går sönder. 
 
Med stöd av Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kapitlet §9 så gäller *-markerade avsnitt (och i 
förekommande fall underavsnitt) i FAQ som regler för Bostadsrättsföreningen Trollskogen 
Mariehäll. 

 

A 

 

Andrahandsuthyrning (eller egentligen upplåtelse i andra hand) 
 
Vad är upplåtelse i andra hand? 
Med upplåtelse i andra hand avses att bostadsrättshavaren (”ägaren” av lägenheten tillika 
medlemmen i BRF Trollskogen Mariehäll) upplåter lägenheten till annan för självständigt 
brukande. Om bostadsrättshavaren tar ut hyra för upplåtelsen saknar betydelse för 
bedömningen. Likaså saknar det betydelse om den föreslagna hyresgästen är en närstående 
till bostadsrättshavaren. Att ha någon inneboende hos sig är inte att anse som upplåtelse i 
andra hand och kräver inte styrelsens tillstånd. En bostadsrättshavare får ha inneboende, 
förutsatt att det inte medför men för föreningen eller någon medlem i föreningen. 
Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan inneboende och upplåtelse i andra hand. 
Det kan vara särskilt svårt när bostadsrätthavaren bor på annat håll och någon annan bor i 
lägenheten men bostadsrättshavaren ändå i någon mån fortfarande använder lägenheten. 
Avgörande för bedömningen är i vilken utsträckning hyresgästen har rätt att självständigt 
utnyttja lägenheten. Att bostadsrättshavaren har tagit undan ett rum i lägenheten från 
upplåtelsen har inte ansetts medföra att det automatiskt är fråga om en 
inneboendesituation. Om däremot bostadsrättshavaren, utöver att undanta ett rum i 
lägenheten också på annat sätt använder lägenheten, exempelvis genom att sporadiskt 
nyttja rummet för övernattning, kan det vara frågan om en inneboendesituation. Om 
hyresgästen bedöms ha rätt att självständigt nyttja lägenheten är det alltid fråga om en 
upplåtelse i andra hand. Styrelsen samtycke eller hyresnämnden tillstånd krävs i de flesta fall 
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Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet i 
andra hand utan föreningens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Föreningen bör 
informera medlemmarna om att tillstånd krävs och rekommendera medlemmarna att 
använda ansökningsblanketter för upplåtelse i andra hand som är framtagen. För att 
upplåtelse i andra hand ska kunna godkännas ska det finnas förslag på namngiven hyresgäst. 
Generella samtycken utan namngiven hyresgäst bör inte ges. 
 
Undantag från regeln om styrelsen samtycke 
Bostadsrättslagen ger två undantag från huvudregeln om att styrelsens samtycke krävs vid 
upplåtelse i andra hand. Samtycke krävs inte i följande fall: 
 

• När en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten förvärvat den vid exekutiv 
auktion eller tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen och inte antagits till medlem i 
föreningen. Regleringen är en konsekvens av att sådan juridisk person får utöva 
bostadsrätten i tre år utan att vara medlem i föreningen. Om den juridiska personen 
blir medlem i föreningen måste samtycke inhämtas på vanligt sätt. 

• När en lägenhet är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten 
innehas av en kommun eller landsting. 

 
I båda fallen ska bostadsrättshavaren underrätta föreningens styrelse om upplåtelsen. 
 
Samtycke eller inte – något om bostadsrättsföreningens beslut 
I följande avsnitt redogörs för vilka skäl till andrahandsupplåtelse som anses godtagbara 
respektive icke godtagbara enligt förarbeten och hyresnämndens avgörande. Vidare 
redogörs för när föreningen har befogad anledning att neka samtycke. Om föreningen inte 
ger sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden för att få ansökan 
prövad där. Föreningen kan välja att ge samtycke till andrahandsupplåtelse även i de fall där 
hyresnämnden normalt inte ger tillstånd. Om föreningen däremot är med strikt i sin 
bedömning kommer troligtvis hyresnämnd att ändra föreningens beslut. 
 
Godtagbara skäl 
Reglerna om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand ändrades 2014. Tidigare krävdes att 
bostadsrättshavaren hade beaktansvärda skäl för att hyresnämnden skulle ge tillstånd till 
upplåtelse i andra hand. Nu krävs bara att bostadsrättshavaren har skäl. 
I bostadsrättslagen anges inte vad som utgör skäl. Det kan noteras att en 
bostadsrättshavares skäl normalt väger lättare med tiden. Det betyder att ett skäl som 
åberopas första gången kan finnas vara godtagbart, men om bostadsrättshavaren inte 
återvänt till lägenheten efter några års tid, är samma skäl oftast inte tillräckligt. 
I förarbetena och hyresnämnden avgörande har ett antal skäl bedömts vara godtagbara. I 
det följande ges exempel på sådana skäl. I efterföljande avsnitt ges en rekommendation om 
tidsbegränsning som styrelsen bör tillämpa. 
 

• Ålder eller sjukdom 
Ett skäl som anses som godtagbart är att bostadsrättshavaren läggs in på sjukhus 
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eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Föreningen ska inte ta ställning 
till om det är sannolikt att bostadsrättshavaren kommer kunna använda lägenheten. 

• Tillfälligt arbete eller studier på annan ort 
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort kan utgöra godtagbara skäl. Orten bör ligga 
längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel 
mer än ca 8-10 min bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg. 

• Längre utlandsvistelse 
Även en längre utlandsvistelse kan vara godtagbart skäl. För att en utlandsvistelse ska 
anses som längre skall den i regel pågå i minst några månader. 

• Provsamboende 
Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ofta ett skäl. Provboende kan ske i den 
enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad. 

• Uthyrning till närstående 
Arr bereda barn eller andra närstående bostad kan vara godtagbart skäl, även om 
skälet i detta fall närmast hänför sig till hyresgästen. 

• Andra skäl 
Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas ytterligare skäl för en 
bostadsrättshavare att upplåta sin lägenhet i andra hand. Exempel på godtagbara 
skäl är när bostadsrättshavaren anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter 
pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid. Ett annat skäl som 
kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre 
marknadsförutsättningar för försäljning. 

 
Skäl som inte funnits godtagbara 
Även om rätten att upplåta sin bostadsrätt i andra hand är relativt generös godtas inte alla 
skäl. 
 

• Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahandsupplåtelse 
Den som har förvärvat en bostadsrätt i spekulativt syfte utan avsikt att själv bosätta 
sig i lägenheten anses inte ha ett godtagbart skäl. 

• Enbart ekonomiska skäl 
Hyresnämnden har funnit att skälen för upplåtelse inte vägt tillräckligt tungt är vid 
upplåtelse enbart av ekonomiska skäl såsom upplåtelse under korta perioder i 
semestertider eller upplåtelse för att kunna betala av sin skuld för bostadsrätten. 
När bor bostadsrättshavaren under en längre period inte använt lägenheten är 
planer på att till exempel bo på en annan ort normalt inte heller relevanta som skäl 
för en upplåtelse i andra hand. 

• Airbnb (och liknande korttidsuthyrning) då det närmast är att likna vid 
hotellverksamhet. Hyresnämnden har nyligen avgjort ett ärende och det var inte 
tillåtet att hyra ut via Airbnb. 

 
Befogad anledning att vägra samtycke 
Även om bostadsrättshavaren har ett godtagbart skäl, kan det finnas befogad anledning för 
föreningen att inte ge sitt samtycke till upplåtelsen. Ett exempel är om den föreslagna 
hyresgästen är en person som är känd för att vara störande. Den föreslagna hyresgästen bör 
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vara en skötsam person. Däremot saknar hyresgästens betalningsförmåga betydelse, 
eftersom bostadsrättshavaren har kvar betalansvaret gentemot föreningen. 
 
Antalet andrahandsupplåtelser i en bostadsrättsförening kan påverka föreningsarbetet och 
möjligheten att finna lämpliga personer till förtroendeuppdrag. Möjligheten att få personer 
att engagera sig i föreningsarbetet får särskild betydelse i mindre föreningar. I sådana 
föreningar kan det uppstå svårigheter även om ett litet antal lägenheter upplåts i andra 
hand. Föreningens olägenheter kan väga tyngre i bedömningen av om det finns befogad 
anledning att motsätta sig en upplåtelse. 
 
Ytterligare en befogad anledning kan vara om bostadsrättshavaren ansöker om att få hyra ut 
till många personer under prövningsperioden. Det kan då uppfattas som störande för övriga 
boende när många okända personer rör sig i fastigheten. I sådana fall kan det också vara så 
att bostadsrättshavaren inte har godtagbara skäl för att upplåta sin lägenhet i andra hand 
därför att upplåtelsen närmast kan liknas vid hotellverksamhet av kommersiell natur. Vidare, 
om en uthyrning kan väntas påverka föreningens skatterättsliga status kan det utgöra en 
befogad anledning till att vägra samtycke. 
 
Juridisk person som innehar bostadsrätten till en bostadslägenhet 
En juridisk person kan aldrig själv utnyttja en lägenhet för bostadsändamål. Därför får man 
förutsätta att en juridisk person som innehar en bostadslägenhet alltid kommer att upplåta 
den i andra hand till en fysisk person. På så sätt kan man säga att den förening som godtar 
juridiska personer som medlemmar har accepterat att lägenheten kommer upplåtas i andra 
hand. Som en följd av detta behöver inte den juridiska person som vill upplåta en 
bostadslägenhet i andra hand ange några skäl för överlåtelsen. Styrelsens samtycke krävs 
dock. 
 
Det finns situationer då föreningen har en befogad anledning att inte ge sitt samtycke. Dessa 
handlar oftast om att föreningen kan rikta anmärkningar mot den föreslagna hyresgästens 
skötsamhet. Ett annat skäl kan vara att lägenheten ska användas som övernattningsbostad 
för olika personer. Enligt bostadsrättslagen får nämligen en juridisk person som innehar en 
bostadslägenhet för permanentboende endas upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand 
för permanentboende. Detta såvida inte något annat avtalats mellan föreningen och den 
juridiska personen. Om det finns ett sådant avtal, kan dock föreningen utifrån avtalet ha skäl 
att inte ge sitt samtycke. 
 
Samtycke och andra villkor 
Tillstånd till andrahandsupplåtelse ska alltid begränsas till att avse viss tid. Normalt bör 
tillstånd ges för högst ett år i taget. Föreningen kan förena sitt samtycke med villkor, till 
exempel följande: 

 

• Att bostadsrättshavaren har ett ombud i Sverige som är behörig att företräda 
bostadsrättshavaren i alla ärenden beträffande bostadsrätten om 
bostadsrättshavaren vistas utomlands. 



 
 
 

Handbok – BRF Trollskogen Mariehäll  Bromma, 2017-04-302017-02-11 

 

9 
 

• Att bostadsrättshavaren ska hålla styrelsen fortlöpande underrättad om sin egen och 
sitt ombuds adress. 

• Att bostadsrättshavaren ska informera hyresgästen om bostadsrättsföreningens 
stadgar och gällande ordningsregler i föreningen. 

 
Information om hyresgästen 
Styrelsen kan vilja inhämta referenser avseende den tilltänkta hyresgästens skötsamhet. 
Bostadsrättshavarens ansökan om upplåtelse i andra hand bör därför innehålla ett 
medgivande från den föreslagna hyresgästen att sådana uppgifter får inhämtas. 
 
Föreningen kan ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse 
Föreningen har rätt att ta ut en avgift från den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet 
i andra hand. Vår förening har detta inskrivet i stadgarna. Avgiften får uppgå till högst tio 
procent av prisbasbeloppet årligen. Föreningen får bestämma om avgiften skall tas ut 
årligen, månadsvis eller med annan periodicitet. Om lägenheten är upplåten endast en del 
av ett år, beräknas avgiften efter de kalendermånader som upplåtelsen faktiskt pågår. Om 
föreningen ger sitt samtycke till en uthyrning kortare än en månad, får föreningen 
fortfarande ta ut den högsta tillåtna avgiften för en månad. Föreningen bör meddela 
bostadsrättshavaren om att avgiften kommer att tas ut i samband med att samtycke 
medges. 
 
Hyra och andra hyresvillkor 
Föreningen har inget inflytande över de hyresvillkor som bostadsrättshavaren och 
hyresgästen kommer överens om. 
 

B 
 

Balkong * 
 

• Snöskottning: Balkong skall skottas vid behov. Vid skottning av balkong måste du ha 
full uppsikt på marken under så att ingen blir skadad av fallande snö. 

• Inglasning mm.: Det är ej tillåtet att glasa in balkong. Det är ej tillåtet att bygga tak på 
balkonger på översta våningen. 

• Blomlådor skall säkras så att personfara inte uppstår (risk för fallande föremål). 

• Vindskydd får sättas upp innanför balkongräcket men maxhöjden får ej vara högre än 
undre balkongräcket (styrelsemöte 2016:13 §12). 

• Övrigt: Balkongen får inte användas för permanent förvaring av annat än vad som 
tillhör normal balkongmöblering. 

Barnvagnsförråd * 
Barnvagnarna får endast förvaras i avsedda förråd märkta med ”barnvagnar” och i 
lägenheterna. I barnvagnsförråden får även hjälpmedel såsom rullstolar och rullatorer 
förvaras. 
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Bredband 
Alla lägenheter kommer att få bredband från Ownit med hastigheten 700-1000/700-1000. 
Detta kommer kosta 288 kr/månad (då ingår TV Flex, läs mer under rubriken TV). 
Varje lägenhet har möjlighet till uppkoppling av bredband. Denna tjänst tecknas med Com 
Hem.Möjlighet att fortfarande ha kvar ComHem kommer finnas. 

 

Brevlåda 
Läs mer under Namnskyltar. 

 

Budget 2017 
Här i dokumentet tas endast de tio (10) största budgetposterna upp, således är inte detta en 
komplett budget. 
 
Årsavgifter från medlemmar (”hyra”)   5 595 000 
Räntekostnader 1-10årslån   -1 693 720 
Amortering     -1 300 000 
Tomträttsavgift    -978 000 
Uthyrning garageplatser    635 000 
Fjärrvärme     -589 228 
Uppvärmning tappvatten    -300 000 
Individuell mätning varmvatten   300 000 
Uthyrning lokaler    230 000 
Avsättningar enligt stadgar (reperationsfond)  -191 600 
 

C 

 

Cyklar * 
Cyklar förvaras i de särskilda utrymmen som föreningen anvisar, i cykelställen i cykelrummen 
och i cykelställen på gården. Cyklar får absolut inte placeras så att de blockerar 
framkomligheten inom området. 

 

Cykelrum 
Det finns tre cykelrum i fastigheten. Cykelrummet beläget mellan Emils gata 9 och 11 är 
anpassat för enkel åtkomst. Styrelsen hoppas att de som använder cykel sällan (eller aldrig) 
använder något av de andra två cykelrummen vars ingång finns i garageplan. Tänk på att 
barn m.fl. kan ha svårt att få upp cyklar på de övre ställen. 
 
Man får inte förvara bilbarnstolar och dylikt i cykelrummen. 
Cyklar skall ställas i cykelstället. De får inte stå på golvytan. Vid platsbrist (främst i 
cykelrummet vid Emils gata 9-11) finns det gott om plats i de två andra cykelrummen. 
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Cykelställ 
Det finns flera cykelställ ute på gården. Dessa är avsedda för de som dagligdags cyklar samt 
barncyklar. Cykelställen skall inte användas för uppställning över längre tid. Tänk på att barn 
behöver plats för sina cyklar då det kan vara svårt att hantera cykelrummen för barn. Så 
lämna gärna plats för barnens cyklar. 
 

D 
 

E 

 

Ekonomi 
Som medlem i föreningen äger du en andel av föreningens samlade tillgångar och skulder. 
Du har dock en nyttjanderätt till din lägenhet. Lägenheten ägs alltså i själva verket av 
föreningen. Du disponerar dock din lägenhet helt själv och ansvarar därmed för dess skötsel 
gentemot föreningens övriga medlemmar. Detta innebär att du, och alla andra 
bostadsrättshavare, har ett gemensamt ansvar för skötseln av fastigheten, gården och 
ekonomin. 
 
Våra gemensamma utgifter är bl.a. lån, räntor, värme- och vatten-avgifter, underhåll av 
mark och byggnader, trappstädning och sophämtning etc. Föreningens inkomster är de 
avgifter och lokalhyror, som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad. 
 
Kostnaderna kan hållas nere om alla hjälper till. Underhållskostnaderna kan minimeras 
genom att alla bidrar till att hålla ordning och reda och tänker på slitaget. Energikostnaderna 
kan hållas nere genom att vi har en lagom temperatur i lägenheten. En enda grads sänkning 
av inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaden med ca 5 %. Ett annat sätt är att 
vädra snabbt och smart. Ett snabbt tvärdrag är mycket effektivare än att låta fönster stå på 
glänt. Vi kan också gemensamt spara energi och pengar genom att vara sparsamma med 
varmvatten och genom sköta om droppande kranar. 

 

E-post 
E-post till styrelsen är styrelse@trollskogen.org, se även Styrelsen. 
 

F 
 

Facebook 
Se ”kommunikation”. 

Fakturaadress 
BRF Trollskogen Mariehäll 
c/o Storholmen förvaltning, 590 
Box 56012 

mailto:styrelse@trollskogen.org
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102 17 Stockholm 
 
Observera att man måste ha styrelsen tillstånd för att få handla på faktura för föreningen. 

 

Fastigheten 
Fastigheten heter Hackebackeskogen 1 och består av 105 lägenheter & 2 lokaler fördelade i 
två huskroppar på mellan tre till sju våningar. Det skulle kosta gissningsvis c:a 4-500 miljoner 
kronor att bygga en likande fastighet i dag. 

 

Fastighetsskötsel 
Den löpande fastighetsskötseln är upphandlad och sköts av ett externt företag. 
Fastighetsskötsel omfattar bland annat ventilationssystem, värmesystem, belysning m.m. 

 

Felanmälan 
Akuta fel * 
Vid mycket akuta fel som exempelvis vatten som kommer upp ur avlopp eller rinner ut från 
”skvallerröret” i badrummet ring 08-187000. Försök också få tag på styrelsen (ring). 
Ligger underhållsansvaret enligt bostadsrättsföreningens stadgar på dig som medlem är det 
du som debiteras utryckningskostnaden. Är underhållsansvaret istället föreningens så 
bekostar föreningen utryckningen. 
 
Icke akuta fel 
Felanmälan görs enklast på hemsidan (www.storholmendirekt.se) 
Varor som är bostadsrättshavarens ansvarar medlemmen själv för kostnader på. Exempel på 
detta är kyl, frys, spis, parkett, lampor m.m. Om ni anser att det är ett garantiärende så vänd 
er till Järntorgets eftermarknad. Boende kan inte köpa varor och tjänster och skicka fakturan 
till föreningen. Föreningen betalar inte fakturan och krav kommer att ställas mot den som 
beställt varan/tjänsten. 
 
Vid osäkerhet kontakta styrelsen. 

 

Försäkringar 
 
Hemförsäkring 
Trots att fastigheten är försäkrad täcks inte skada på lösöre i lägenheterna, detta oavsett 
orsak. Skada på lösöre bör täckas av hemförsäkring. Hemförsäkringen bör också täcka 
kostnad för självrisk på fastigheten där skadan orsakats av sådant som 
bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar för. Föreningen har tecknat en så kallad 
”bostadsrättsförsäkring”, ett tillägg de flesta försäkringsbolag har. Försäkringsvillkor m.m. 
finns på hemsidan. Bostadsrättshavaren behöver inte teckna ett ”bostadsrättstillägg”. 
 
Fastighetsförsäkring 
Ny försäkringsgivare fr.o.m. 20176-05-01 är försäkringsbolaget QBELänsförsäkringar. 
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Bland annat ingår följande: 
 

• Egendomsförsäkring 

• Kulvertförsäkring 

• Cistern- och oljeskadeförsäkring 

• Merkostnad för myndighetskrav 

• Merkostnad avseende byggnads särart 

• ROT-försäkring (Befintlig egendom) 

• Extrakostnads- och hyresförlustförsäkring 

• Ansvarsförsäkring 

• Rättsskyddsförsäkring 

• Saneringsavtal och HusbocksförsäkringAnticimexavtal 

•  

• Besöksolycksfall 

• Krisförsäkring 

• Kompletterande försäkringar för bostadshus 

• Allmänna avtalsbestämmelser 
B388:3 Bostadsrättsförsäkring 

•  

• J338:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring 

• A323:1 Extrakostnad för bostadsrättshavare/hyresgäst vid katastrofskada 
K308:4 Tjänstereseförsäkring 
 
Styrelseförsäkring 
Styrelsen har ansvarsförsäkring hos QBELänsförsäkringar. 

 

Förråd * 
Till varje lägenhet finns ett förråd. Det är inte tillåtet att ha saker utanför, även ovanför/på 
taket. På grund av brandsäkerheten m.m. så kommer fastighetsskötaren att flytta saker. 
Dessa hämtas ut mot avgift. 
 

G 

 

Garage * 
Föreningen har ett garage med 71 parkeringsplatser. I garaget får endast bilar parkeras på 
parkeringsplats. Det får inte finnas lösa föremål innanför eller utanför parkeringsplatsen 
(rutan). Tvätt av bil är inte tillåtet.  
 
Mer information om garaget finns under parkering. 
 

Formaterat: Indrag: Vänster:  1,27 cm,  Ingen numrering

Formaterat: Liststycke

Formaterat: Normal,  Ingen numrering



 
 
 

Handbok – BRF Trollskogen Mariehäll  Bromma, 2017-04-302017-02-11 

 

14 
 

 

Garageporten 
Garageporten öppnas av så kallade ”blippar”, blipparna tillhandahålls av föreningens 
nyckelansvarig. Borttappad blipp debiteras. Extra blipp går att beställa mot en kostnad. 
 

Grillning * 
Grillning är tillåten med endast el- och gasolgrill på balkonger, uteplatser, terrasser, gården 
och loftgångar (för kolgrill, se under Gården - Grillning). På allmänna utrymmen, som t.ex. 
innergård och loftgång, får inte grillen lämnas utan tillsyn. 

 

Golvvärme * 
Om du planerar att installera golvvärme i badrum eller i utrymme i övrigt måste du begära 
tillstånd hos styrelsen. Arbetet ska utföras av auktoriserad elinstallatör. 

 

Grovsopor 
Föreningen har ett avtal med Circla Recycling för hämtning av grovsopor. Den som beställer 
hämtning av Circla betalar själv för kostnaden. Föreningen har förhandlat fram ett pris om 
595 kronor per kubikmeter grovsopor. Då hämtar Circla grovsoporna på plats inne i 
lägenheten. Minsta debitering är 2 kubikmeter. För mer information se miljörum. 
 
Det finns kommunala återvinningsstation. Närmsta finns i Bromma på Linta Gårdsväg 16. 
 
Se även ”miljörum”. 

 

Gården * 
Vår innergård är gemensam och ska kunna nyttjas av alla. Gården är en mötesplats både för 
vuxna och barn. Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Katter och hundar håller vi 
under uppsikt så att de inte förorenar. 
Tänk på att visa hänsyn och omdöme för en ökad trivsel och för att vi ska undvika onödiga 
kostnader i vår förening. 
 

• Skräp: Skräp får inte lämnas på gården 
 

• Leksaker: Barnleksaker i form av cyklar, bilar, vagnar m.m. (nedan kallat leksakerna) 
får ej blockera gångar och trappor får inte lämnas kvar på gården efter att barnet lekt 
färdigt. Leksakerna ska förvaras i lägenheten, på balkongen/uteplatsen eller i 
förrådet. Detta för allas trevnad och för att leksakerna inte ska blockera gången. 
Styrelsen har rätt att flytta undan lösa objekt som inte hör till den gemensamt 
upprättade gårdsmöbleringen. 

 

• Sandlåda: Sandlådan är ett trevligt inslag som används flitigt och för att det ska 
kunna förbli så måste Vi alla se till att sanden stannar i sandlådan. Om ens barn har 



 
 
 

Handbok – BRF Trollskogen Mariehäll  Bromma, 2017-04-302017-02-11 

 

15 
 

lekt och spillt sand på andra delar av gården är det viktigt att föräldrarna ser till att 
sanden åter hamnar i sandlådan. 

 

• Rökning: Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen. Cigarettfimpar får inte 
slängas på innergården. Tänk även på regeln att inte störa andra, det kan upplevas 
störande att exempelvis röka på balkongen även om den inte är allmän. 

 

• Grillning: Grillning med kolgrill får förekomma på ”torget” mellan trapphus 1 och 
trapphus 6, ej på balkong, uteplats eller innergården. Vid osäkerhet, kontakta 
styrelsen. 

 

H 
 

Handikapphjälpmedel * 
Förvaring av handikapphjälpmedel såsom rullator, gåstol m.m. skall göras inne i lägenheten 
eller i barnvagnsförråden. 

 

Hemsida 
Föreningens officiella hemsida är www.trollskogen.org. Se också Kommunikation. 

 

Historik 
20 juni 2012 registrerades Bostadsrättsföreningen Alaskarosen. Detta namn är senare ändrat 
till Bostadsrättsföreningen Trollskogen Mariehäll. 
Den 6 maj 2014 antogs våra nuvarande stadgar på föreningsstämman. Den 1 juli 2014 
registrerades våra nuvarande stadgar hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen 
registrerades hos Bolagsverket den 1 september 2014. 
Inflyttning skedde till största delen under 2014-2015 i olika omgångar. 

 

Hyra 
Man betalar ingen hyra till föreningen. Man betalar en årsavgift. För mer info se Årsavgift. 

 

Husdjur * 
Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de inte för oljud, förorenar eller skadar 
föreningens eller annan enskild medlems egendom. Kräldjur är inte tillåtet. 
Lösspringande djur är inte tillåtet inom föreningens fastighet. Husdjur ute på gården är 
tillåtet, men tänk på att folk kan ha allergier eller vara rädda. Tänk speciellt på katter och 
sandlådan (katter är inte tillåtet i sandlådan). 
 
Kattsand: Det är inte tillåtet att skölja ut kattsand i avloppet då detta kan orsakar stopp. 
Bostadsrättshavare som bryter mot denna regel kommer debiteras rensning av avlopp (det 
är inte tillåtet att hälla ut något i avloppet). 

http://www.trollskogen.org/
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Hushållssopor * 
Vi är anslutna till ett avancerat sopsugssystem som går under stora delar av Annedal. Rören 
som soporna åker ner i på vår gård är inte helt stängda rör, detta för att det ska kunna 
skapas ett tryck för att soporna ska kunna sugas iväg. Därför är det extra viktigt att tänka på 
att alla sopor paketeras väl i påsar och att de är väl förslutna. Annars flyger skräpet ut ur 
röret nere i garaget. 
 
Lösa kartonger (t.ex. pizzakartonger) och wellpapp viks ihop och lämnas i miljörummet, 
dessa får inte slängas ner i sopnedkasten då detta lätt kan ge upphov till stopp. 
 
Sortering sker i tre olika delar. Hushållssopor, matavfall och tidningar. För visst annat avfall 
har föreningen ett Miljörum (se Miljörum) och för hantering av  
Grovsopor 
Grovsopor finns bestämmelser. 
 

I 
 

Information från styrelsen 
Se Kommunikation. 
 

Inköp av varor och tjänster 
Det är inte tillåtet att som medlem, boende eller annan (utan styrelsens tillstånd) köpa in 
varor eller tjänster för föreningens räkning. Ej heller är det tillåtet att be att få en faktura 
tillställd till föreningen på gjort jobb inne i lägenheten där bostadsrättshavaren har 
underhållsskyldighet. Alla beställningar görs av antingen ordförande eller vice ordförande (i 
vissa fall annan efter styrelsebeslut). 

 

Internet 
Se Bredband. 
 

J 
 

K 

 

Kommunikation 
 
Brevlådan  
Utskick och information som ska nå alla medlemmar ges alltid ut i pappersform i alla 
brevlådor. 
 
Email 
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Alla mailadresser till styrelsen finns i handboken och på hemsidan och medlemmarna kan 
när som helst mail oss om man har frågor ett annat ärende. 
 
Hemsidan 
På hemsidan finns alla officiella dokument och all information om föreningen. Här hittar 
mäklarna den information de behöver och ni som medlemmar hittar alla dokument så som 
handboken, instruktionsböcker för utrustning, protokoll m.m. 
http://www.trollskogen.org/  
 
Facebook sida Brf Trollskogen Mariehäll – styrelsen 
Styrelsen Facebook sida är ett komplement till hemsidan. Här kommer påminnelser och 
information som är vardaglig, såsom till exempel att miljörummet är öppet, eller att 
hantverkare finns i byggnaden. Via denna sida kan man även kontakta styrelsen om man har 
frågar eller annat att ta upp. 
https://www.facebook.com/brftrollskogen/  
 
Facebook grupp Brf Trollskogen Mariehäll – föreningen/medlemmarna 
Här kan föreningen medlemmar skriva om allt möjligt, en social sida för snack grannar 
emellan. Denna grupp är inget styrelsen modererar eller bevakar. 
https://www.facebook.com/groups/770788276351551/?fref=ts  

 
Information från styrelsen 
Efter varje styrelsemöte kommer styrelsen att lämna ut ett kort sammandrag. Det kommer 
att innehålla viktig information, såsom uppdatering av Trollishandboken, viktiga 
förändringar, påminnelser och allmän information om städdagar och dylikt. 

 

Kontaktuppgifter 
 

• Styrelsen: För kontakt med styrelsen, se Styrelsen. 

• Revisor: Föreningens revisor väljs av stämman varje år. Kontakt med revisorn sker 
främst av (genom) styrelsen. Men kan initieras av medlem. 

• Ekonomi: För avier, betalning av årsavgift, pantsättning m.m. kontakta Storholmen 
Förvaltning AB. 

• Fastighetsskötsel: Kontakta Storholmen på www.storholmendirekt.se 

• Hissar: Vid nödfall eller stopp (om du är inne i hissen) användes nödtelefonen inne i 
hissen. Vid andra frågor handhas kontakten genom styrelsen. 

• Bredband, TV, Internet: Com Hem som nås på telefon 90  222. 

• Bredband, TV, Telefon: Ownit 08–527 07 300. 

• Parkering (garage): Q-park som nås på telefon 0771-969000. 

• Nyckelansvarig: Kajsabet Morin som nås via mail på kajsabet@trollskogen.org. 
 

http://www.trollskogen.org/
https://www.facebook.com/brftrollskogen/
https://www.facebook.com/groups/770788276351551/?fref=ts
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L 

 

Loftgång * 
Lägenheterna på Tummelisas gata 3 har så kallad loftgång. Loftgångarna får möbleras men 
gången som går längst hela loftet får från första till sista dörr får ej blockeras. Ej heller är det 
tillåtet att blockera ytan framför dörren fram till räcket. Vid frågor, konsultera styrelsen 
innan möblering. De boende ansvarar för snöröjning på loftgångarna. Material för detta 
finns tillgängligt under vintertid. 
 

M 
 

Miljörum (soprum) 
Föreningen har ett miljörum beläget på Tummelisas gata 7. I detta rum kan källsortering ske 
av wellpapp, plast, glas (färgat resp. ofärgat), metallförpackningar, batterier, glödlampor. 
Miljörummet hålls öppet två gånger i vecka på kvällstid, se speciella skyltar på dörren till 
miljörummet. 
 
Öppettider: 
Tisdag 19.00 - 19.20 
Söndag 19.00 – 19.20 
 

N 

 

Namnskyltar 
För ändring av namn på brevlåda, anslagstavla och/eller tidningsfack kontakta styrelsen 
Storholmen via hemsidan. ”Ej reklam”-magnet finns en till varje postlåda, används den inte 
skall den förvaras på baksidan av postluckan. 

 

Nycklar 
Föreningen har ett speciellt system för nycklar. Det är inte möjligt att själv beställa kopior på 
nycklar. För beställning av nycklar kontaktas Nyckelansvarig i styrelsen, Se Styrelsen. 
 

O 

 

Ohyra 
Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra kan ta kontakt med QBE SakskadaAnticimex för 
hjälp med bekämpning. Sanering mot skadedjur ingår i fastighetsförsäkringen. Kontakta 
gärna styrelsen så hjälper vi till. 
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Ombyggnation (av lägenhet) * 
Före varje ombyggnation skall styrelsen kontaktas. Vid större ombyggnad som exempelvis 
berör rumsindelningen (t ex upptagning av dörr i vägg), eller rörsystem i kök eller badrum 
måste du ha styrelsens tillstånd. I vissa fall krävs också byggnadslov. Bostadsrättshavaren 
svarar då för att inhämta och bekosta sådant byggnadslov. Bärande väggar får ej tas ned 
eller på annat sätt förändras. 

 

Officiella uppgifter 
Föreningens officiella adress för brev är: 
 
BRF Trollskogen Mariehäll 
c/o Kajsabet Morin 
Emils gata 11 
16872 Bromma 
 

P 

 

Pantsättningsavgift 
Vid försäljning av en bostadsrätt tar föreningen ut en pantsättningsavgift motsvarande 1 % 
av gällande basbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. 
Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. 

 

Parabol * 
Det är inte tillåtet att montera en parabol inom fastigheten. 

 

Parkering 
All hantering (hyra, uppsägning, kö m.m.) gällande parkering sköts av Q-park på uppdrag av 
föreningen. 
 

Protokoll 
 
Styrelseprotokoll: Styrelsens protokoll är enbart till för styrelsens ledamöter och är ej 
offentliga för medlemmar, boende, valberedning eller annan. Revisorn tillsänds samtliga 
protokoll när revisorn så vill samt tillsammans med årsredovisningen. 
 
Stämmoprotokoll: Protokoll från årsmöte (stämma) är offentliga. Styrelsen har också valt att 
skicka in protokollet till Bolagsverket även om lagstiftaren inte bedömt att styrelsen behöver 
göra det. 
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Q 
 

R 

 

Reperationsfond 
Föreningen har enligt stadgarna avsättning till en fond. Dock är det inte till för att betala 
”inre” reparationer. Så om något går sönder (ex kyl, frys, tvättmaskin, spis) i lägenheten så 
betalar inte föreningen detta. 
 

S 
 

Skyldighet som medlem 
Som medlem i föreningen äger du en andel av föreningens samlade tillgångar och skulder. 
Du har en nyttjanderätt till din lägenhet. Lägenheten ägs alltså i själva verket av föreningen. 
Du disponerar dock din lägenhet helt själv och ansvarar därmed för dess skötsel gentemot 
föreningens övriga medlemmar. 
 
Medlemmarnas ansvar 
Alla är skyldiga att rätta sig efter föreningens stadgar och trivselregler. Att bo i bostadsrätt 
innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en 
bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. 
Detta dokument (en form av trivselregler) gäller inte bara dig som bostadsrätthavare, även 
övriga familjemedlemmar omfattas liksom dina gäster, inneboende och hantverkare som 
utför arbete åt Dig i lägenheten. Dokumentet gäller också för andrahandsupplåtelse. 
Fastighetsskötaren eller alternativt styrelsen skall omedelbart kontaktas om det uppstår 
händelse eller skada som genast måste åtgärdas. 
 
Vem styr föreningen 
Föreningens högsta beslutande organ är den årliga föreningsstämman där samtliga 
medlemmar bland annat väljer en ny styrelse, godkänner eller underkänner den avgående 
styrelsens förvaltning av fastigheten. 
 

Storholmen 
För kontakt med Storholmen så finns det aktuella kontaktuppgifter uppsatta i varje 
trappuppgång. Det går bra att kontakta Storholmen via www.storholmendirekt.se. 
Storholmen sköter många praktiska uppdrag för föreningen såsom fakturering, pantregister, 
lägenhetsregister, årsavgifter, fastighetsskötsel, felanmälan, autogiro m.m. 
 

Styrelsen 
Styrelsen består, för 2016/17, av: 
Christian Johannesson, ordförande  070-555 18 20 
Kajsabet Morin, vice ordförande, nyckelansvarig 0705-70 63 18 
Taran Eckerman, ledamot    0739-48 66 80 

http://www.storholmendirekt.se/
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E-post:  
Samtliga styrelseledamöter (och även suppleanterna) nås via mail på 
fornamn@trollskogen.org. 
 
Uppgift 
Det är styrelsens uppgift att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och 
verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också 
ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda 
både i, utanför husen och på den gemensamma gården. 

 
Ersättare (Suppleanter) 
Föreningen har mellan 1-4 ersättare som välj på årsmötet. Dessa tjänstgör (röstar) om en 
ledamot är borta på ett styrelsemöte. Styrelsen har inga suppleanter för 2016/2017. 

 

Städdagar 
Vid några tillfällen per år arrangerar föreningen städdagar. Då hjälps vi åt att sköta om vår 
fastighet. 
 
Cyklar: Vid städdagar städas bland annat cykelrummen. Då går också styrelsen genom och 
rensar ut cyklar som är skrot. För att säkra att din cykel inte betraktas som skrot så sätt 
gärna en namnlapp på cykeln (samt förvara den i cykelstället). Inför städdagarna kommer 
det därför ut information, tillsammans med inbjudan om att sätta en lapp på sin cykel. 

 

Stämma 
Se Årsmöte. 

 

Störning * 
För att alla skall trivas gäller minst följande regler kring störning 
 
Ljudvolym 
Visa EXTRA hänsyn till dina grannar efter 22:00 och före 08:00. Tänk på att t.ex. höga 
volymer på musikanläggning/TV, användning av 
tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin/avfallskvarn/borrmaskin och dylikt kan störa dina 
grannar. Om du har blivit/blir störd så kontakta berörd granne i första hand. Därefter 
styrelsen vid upprepade störningar. Undvik även att på gården föra oljud, köra moped m.m. 
 
Lagstadgade krav 
I Bostadsrättslag (1991:614) 7 kap §9 står ”När bostadsrättshavaren använder lägenheten 
skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar”. Således är 
det inte tillåtet att störa under några tider på dygnet. Med störning menas bland annat både 
ljud & lukt. 
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T 

 

Tidningsfack 
För namnändring se Namnskyltar. 

 

Tomträttsavgäld 
Föreningen har en tomträttsavgäld som kommer omförhandlas om c:a 8 år. Då kommer 
troligtvis (enligt den ekonomiska planen) avgiften höjas med c:a 30%. 

 

Trapphus * 
Trapphus är utrymningsvägar (och vägen för brandkår/sjukvårdspersonal att nå nödställda). 

 
Uppställning av lösa föremål 
INGA barnvagnar, cyklar, rullatorer eller dylikt får förvaras i trapphusen. Detta gäller även 
tillfällig förvaring under bara några få minuter. Ej heller är ”små” föremål tillåtna i 
trapphuset. Inga saker får finnas som inte är godkända av styrelsen. Vid frågor om detta 
vänd er till styrelsen. 

 

Trivselgruppen 
I föreningen finns en (eller flera) trivselansvariga som bildar Trivselgruppen. Styrelsens vill 
med denna funktion främja grannsamverkan, undvika ordningsstörning, förbättra 
utomhusmiljön samt öka tryggheten. Trivselansvarig organiserar städdagar och skötsel av 
markytor (främst rabatter). Jämställs med en AG (arbetsgrupp) i främst 
delegationshänseende. 

 

Trivselregler - Trollishandboken 
Detta dokument kallas för Trollishandboken och innehåller alla de trivselregler som vi i 
föreningen har att förhålla oss till. Trollishandboken är ett ”levande dokument” som 
kontinuerligt uppdateras, därför finns alltid den senaste upplag tillgängligt på hemsidan 
(www.trollskogen.org) och information om att uppdateringar gjorts kommer att finnas i 
styrelsens informationsbrev ”Information från styrelsen” (se Kommunikaion). 

 

TV 
Alla lägenheter kommer få TV levererat från både Com Hem och Ownit. Detta ingår i priset 
288 kr/månad (för TV/Bredband). Ownit levererar i dagsläget 36 kanaler och Com Hem 11 
kanaler. Det finns möjlighet att beställa extra kanaler både hos Com Hem och Ownit, 
kontakta respektive företag direkt.Föreningen har avtal med ComHem gällande distribution 
av TV. Föreningen betalar för att samtliga lägenheter skall ha tillgång till de lagstadgade 
kanalerna samt några extrakanaler.  
 

http://www.trollskogen.org/
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Kontakta ComHem och begär en gratis box för att kunna se dessa kanaler. 
Boende kan köpa till extra kanaler hos ComHem. 
För att se TV så kontakta bolagen för en i tjänsten ingående box m.m. 

U 

 

Uppvärmning 
Uppvärmning av fastigheten är en stor kostnad och påverkar budgeten mycket. Varje 
boende kan med relativt enkla medel hjälpa till att hålla kostnaderna nere genom att inte 
slösa på varmvatten samt vädra snabbt och inte låta fönster och dörrar ”stå på glänt”. 

 
Radiatorer (Element) 
Varmt vatten värmer upp radiatorn. Luft från utsidan går genom radiatorn och värms 
eventuellt upp innan den går ut i lägenheten. Det är viktigt att låta termostaten på radiatorn 
stå på, även på sommaren. Vid önskan om lägre temperatur så vrid då ner termostaten. 
Radiatorer får ej flyttas eller på annat sätt ändras. Dock medger styrelsen byte av termostat 
till en elektrisk modell. Kontakta gärna styrelsen innan byte. 

 

Uteplats * 
Häck: Bostadsrättshavare ansvarar för klippning av häck på ovansida, insida och utsida. 
Häcken skall klippas lika hög som lamporna. Häcksax m.m. finns att låna i miljörummet. 

 

Underhållsansvar (stadgar § 32) 
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymme i 
gott skicka. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen eller uteplatsen om sådan ingår i 
upplåtelsen. 

 
Vad räknas som lägenhet? 

• Lägenhetens väggar, golv, tak samt underliggande fuktisolerande skydd 

• Lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer 

• Rökgångar 

• Glas och bågar i lägenhetens fönster 

• Svagströmsanläggningar 

• Digital utrustning för bredband, tv och telefoni 

• Det som den blivande bostadsrättshavaren försett lägenheten med vid 
upplåtelsetillfället. 

V 

 

Vatten 
Undvik att spola vatten då detta påverkar föreningens ekonomi (och i förlängningen 
bostadsrättshavarens ekonomi) negativt. Byt ut droppande kranar till snålspolande. Tänk på 
att använda snålspolning på toaletten. 



 
 
 

Handbok – BRF Trollskogen Mariehäll  Bromma, 2017-04-302017-02-11 

 

24 
 

 

• Varmvatten: Varmvattnet värms upp av fjärrvärme. Varje bostadsrättshavare betalar 
för sin uppvärmning av tappvarmvatten, alltså det som finns i kranar och dusch. 
Detta debiteras kvartalet efter användning, d.v.s. vatten förbrukat i januari kommer 
på april månads avi, februari kommer på maj månads avi o.s.v. Vid köp och sälj av 
bostadsrätt så är det köpare och säljare som får komma överens om avräkning på 
varmvatten. 

 

• Kallvatten: Kallvatten ingår i årsavgiften. Styrelsen kan vara tvungen att höja 
årsavgiften om mycket kallvatten förbrukas. 

 

W 
 

X 
 

Y 

 

Ytterskikt * 
Det är ej tillåtet att göra åverkan såsom exempelvis borrning på ytterskiktet (fasaden, 
balkongens undersida, golvet på balkongen eller liknande) [styrelsemöte 2015:6 §10i]. 
 

Z 
 

Å 

 

Årsavgift 
Som bostadsrättshavare betalar du en så kallad årsavgift. Årsavgiften fastställs av styrelsen 
och ska täcka föreningens alla gemensamma kostnader såsom löpande och planerat 
underhåll, el, vatten, sophantering etc. Kallas ibland felaktigt hyra. 
 
Det är styrelsens mål att hålla nere årsavgiften, men styrelsen kan behöva höja årsavgiften 
om kostnaderna i föreningen höjs. Styrelsen har inte höjt årsavgiften sedan den ekonomiska 
planen fastställdes och så länge räntorna är låga så kommer troligtvis årsavgiften att ligga på 
ungefär samma nivå som under 2015 & 2016. 
 
Styrelsen har beslutat att varje lägenhet skall debiteras 288 kronor per månad extra för TV, 
bredband och telefoni. 
 
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott sista vardagen före varje kalendermånads början, 
om styrelsen inte beslutar annat [Stadgarna §7 st 3]. Således ska bostadsrättshavaren betala 
in avgiften även om ingen avi kommit bostadsrättshavaren tillhanda. Vid 
andrahandsupplåtelse är det medlemmen som är betalningsansvarig. 



 
 
 

Handbok – BRF Trollskogen Mariehäll  Bromma, 2017-04-302017-02-11 

 

25 
 

 

Årsmöte 
Enligt föreningens stadgar skall årsmöte hållas innan juni månads utgång. Det är bestämt vad 
årsmötet skall innehålla. De viktiga punkterna är val av styrelse, motioner och propositioner, 
ansvarsfrihet för styrelsen samt ekonomiska frågor. 
 
Motion 
Att skriva en motion är inget svårt. Det är ett sätt för en eller flera medlemmar att lämna in 
ett förslag som skall tas upp på årsmötet för att röstas om. Motionen skall lämnas in till 
styrelsen i god tid innan årsmötet. Styrelsen kommer även att svara på motionen. 
Vår förening har haft motioner om att bland annat tillåta gasol-grillning och öka skalskyddet 
(dörrar) för fastigheten. 
 
Proposition 
Är som en motion, fast det är styrelsen själva som skrivit den. Ofta är det förslag på 
förändringar i stadgar, större ekonomiska förändringar eller stora projekt som 
ombyggnation. 
 
Valberedning 
Valberedningen har som huvuduppgift att ge förslag till styrelse. Men det är medlemmarna 
på årsmötet som väljer. Och man måste inte välja det valberedningen föreslår. Man kan som 
medlem komma med egna förslag på en eller flera ledamöter (och suppleanter). 
 

Ä 
 

Ö 

 

Överlåtelseavgift 
Vid försäljning av en bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift motsvarande 2,5 % av 
gällande prisbasbelopp för varje transaktion. Överlåtelseavgiften betalas av 
köparen/förvärvaren. Detta gäller även vid arv, gåva, bodelning byte eller annan form för 
överlåtelse. 

 


