
 

Säkerhetsanvisningar och ordningsregler   
Brf Glädjen Stockholm 

 

Allmänt 

BRF Glädjen Stockholm har prioriterat säkerhet och trivsel för de boende. Detta har gjorts genom en 
rad säkerhetshöjande investeringar.  

Den som medvetet inte följer nedan anvisningar kan komma att belastas med de kostnader som uppstår 
i samband med åsidosättande av eller slarv med dessa anvisningar/ regler. Det är den som bor i 
föreningen som ansvarar för att anvisningarna och reglerna följs. Alla brott i föreningen Polisanmäls. 

Den som anlitar företag för service eller andra tjänster i sin bostad ansvarar för att dessa följer våra 
säkerhetsanvisningar och ordningsregler, vid skada åläggs kostnader bostadsrättsinnehavaren som 
anlitat företaget. 

 

Säkerhetsanvisningar 

• Dörrar till trapphus och källarförråd m.fl. har i de flesta fall automatisk öppnings och 
stängningsfunktion. Dörrarnas låsning skall säkerställas av den som öppnat dörren. Tryck inte 
upp eller igen dörren då motorn kan skadas med kostsamma reparationer som följd. 
 

• Uppställd dörr skall inte lämnas obevakad. Detta gäller även vid visning av lägenhet inför 
försäljning etc. Detta kan leda till påhälsning av obehöriga då dörren ställts upp och lämnats 
obevakad med stora kostnader som följd. 
 

• Det är förbjudet att placera möbler, inredning eller övriga ägodelar utanför sin bostad, sitt 
förråd eller andra gemensamma utrymmen i fastigheten. Detta utgör både brandrisk och 
stöldrisk.  
 

• För boende som har bil i garaget: Åk inte vidare in eller ut ur garaget innan garageporten har 
stängts igen.  
 

• Till lägenheten hör ett antal nycklar och elektroniska säkerhetstaggar, dessa skall alla 
överlämnas till köpare vid försäljning av lägenhet. Vid förlust av endera nyckel eller tagg 
skall detta anmälas till styrelsen för spärrning. Se nyckelpolicy för mer information. 
 

• Tappar du bort din nyckel måste du anmäla detta till föreningens styrelse samt polisanmäla 
förlusten. Bifoga diarienummer eller kopia på polisanmälan till föreningens styrelse. Tänk på 
att nycklar är en värdehandling. 

 

Med dessa anvisningar hoppas vi i styrelsen att alla vi boende i föreningen slipper ovälkomna besök 
och kan njuta av våra boenden. 
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