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A 

 

Antenner: Eftersom Brf. Vita Höja är anslutet till kabel-tv, finns inga antenner för 

tv och radio på våra tak. TV- och radiosignaler levererar TV-operatören 

Tele2 (ComHem) till oss via kabel. 

Anslutningskabel till TV respektive radio svarar bostadsrättshavaren 

själv för. 

Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller 

utanför fönster eller balkonger inom Brf. Vita Höja. 

Anslagstavlor: Anslagstavlorna i entréerna är endast avsedda för styrelsens, 

fritidskommitténs och Riksbyggens meddelanden till våra 

bostadsrättshavare. 

Ansvar: Som medlem i Brf. Vita Höja har alla ett ansvar för vår förening.             

Se även: Felanmälan, Trivsel, Trygghet. 

Avfallssortering: Källsortering:                                                                                                      

Se kontinuerligt infoblad från VA-syd, www.vasyd.se 

 Sopnedkast:                                  

Sopnedkasten är enbart avsedda för restavfall. Soporna ska förpackas i 

soppåsar av standardstorlek (inte stora matkassar) och knytas ordentligt 

innan de kastas. Efter ombyggnaden till sopsug är rörinloppen till 

avfallstankarna relativt trånga och det är viktigt att du enbart kastar 

sådant som systemet är dimensionerat för. Detta för att undvika 

irriterande stopp i sopnedkasten. 

 För att undvika luktproblem och ventilationsstörningar, stäng luckan. 

 Matavfall:                                                                            

Matavfall kastar du i avsedd behållare som finns i alla hus, i källaren. 

Påsar till matavfallet finns att hämta i tvättstugan. 

Grovsopor:                          

Grovsopor slänger du i de kärl och containers som föreningen har 

uppställda i utrymme bakom COOP och Riksbyggens områdeskontor. 

Dessa är tydligt markerade med vad som gäller för respektive kärl. 

Större grovsopor, ex. möbler, vitvaror med mera, hänvisar vi till någon 

återvinningscentral.        

 

 

 

 

http://www.vasyd.se/
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B 

 

Badrum:  Se: Renovering, Ventilation. 

Balkonger: Använd inte balkongerna till vädringsplats utanför inglasningsfönstren. 

För att begränsa värmekostnaderna bör inte balkongfönster och dörr 

stå öppna när det är kallt på balkongen under vintern. 

 Ha koll på dina balkongfönster när du går hemifrån om det finns risk för 

oväder. Så som regn och blåst. 

Barn: Se: Lekplats. 

Bevakning: Vårt område bevakas av Security Assistance. Bland annat bevakas vårt 

garage, våra vindar och våra gemensamma ytor regelbundet. 

Bibliotek: I trappa 18-20, källarplan, finns ett välsorterat bibliotek för alla 

medlemmar på Vita Höja. Kontakta områdeskontoret för att aktivera 

taggen för tillträde.   

Bilparkering: Se: Parkering 

Boule: Vid paviljongen, bakom trappa 18–20, finns en anlagd boulebana. 

Bridge: Se: Fritidskommittén. 

Bollspel: Använd gärna fotbollsplanen. 

Bostadsrätt: Om att bo i bostadsrätt, läs mer på www.riksbyggen.se  

Brand och brandskydd: Vid brand ringer du först och främst 112. 

 Ring inte Riksbyggen Dag & Natt eller styrelsen. Styrelsen kontaktar du 

efteråt. 

 Föreningen tillämpar systematiskt brandskydd vilket innebär att 

brandsyn sker fler gånger/år.  

 Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att batterierna i din 

brandvarnare fungerar.  

 Vi rekommenderar att du även utrustar lägenheten med 

handbrandsläckare (pulver 4–6 kg) och brandfilt (120 x 180 cm). 

 Enligt brandskyddslagen är det absolut förbjudet att parkera cyklar, 

rullatorer, barn- resp. sittvagnar, leksaker, entrémattor eller dylikt i 

trappor eller våningsplan.  

Bredband: Uttag finns i varje lägenhet. Du tecknar eget avtal genom Tele2 

(ComHem). 

Busstur: Se: Fritidskommittén. 

 

http://www.riksbyggen.se/
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C 

 

Canasta: Se: Fritidskommittén. 

Container grovsopor: Se: Avfallssortering. 

Cykelförråd: Cykelförråd finns för uthyrning. Områdeskontoret ansvarar för dessa 

kölistor. OBS! Cykelförråd medföljer inte lägenhetskontraktet.  

Cykelställ: Cykelställen vid entréerna och i källaren är endast avsedda för 

fungerande cyklar. Skrotcyklar märks och avlägsnas, se anslag i 

entréerna. 

Cykelåkning: Visa hänsyn vid cykelåkning på området. Det är inte tillåtet att cykla på 

gräsmattor, i rabatter och i källargångarna 

 

D 

 

Diskmaskin: Diskmaskinen skall vara utrustad med avstängningsanordning på 

inkommande vattenledning. En vattenskada vid bortavaro där det 

framgår att man underlåtit att stänga avstängningskranen, anses 

lägenhetsinnehavaren vara vållande till skadan. 

Dörrar: Se: Ytterdörrar/fastighet, Säkerhetsdörr/lägenhet, Lås. 

 

E 

 

El: Lägenhetsinnehavaren tecknar eget valfritt el abonnemang. Samt 

lägenhetsinnehavaren ansvar för säkra elinstallationer. 

Entréer: Samtliga entréer har hissar till marknivå.                                                   

Det är mycket viktigt att du kontrollerar att ytterdörren slår igen och 

att du inte släpper in obehöriga! 

 

F 

 

Fastighetsbeteckning: Föreningen äger fastigheten Knekten 1 i Malmö kommun. Fastigheterna 

är 6 byggnader med 324 lägenheter samt ett butikscentrum. 

Byggnaderna är uppförda 1968. Vi tillhör Husie församling. 

 Området har beteckningen Vita Höja. 
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Felanmälan/Jourtjänst: Riksbyggen Dag & Natt Tel. 0771-860 860 

 

 Allmänt om felanmälan 

 När något är fel i din lägenhet ringer du Riksbyggen Dag & Natt. Där 

registreras omedelbart din anmälan med tidsangivelse och anledning. 

Därefter vidtas de åtgärder som ärendet påkallar. Det behöver inte bara 

gälla din egen lägenhet, vi är också tacksamma att du kontaktar 

Riksbyggen Dag & Natt om sådant som vi måste åtgärda på fastigheten, 

t ex. trasiga lampor i trapphusen, problem med hissar, trasig 

tvättmaskin osv. Kontakta inte styrelsen, utan ring Riksbyggen Dag & 

Natt. 

 Ring Riksbyggen Dag & Natt om avhysning av obehöriga dygnet runt så 

också vid störningar t ex oväsen från grannar. Se: Grannar  

Styrelsen får av Riksbyggen sammanställningar av samtliga 

felanmälningar. 

Fläktar och ventilation: Se: Köksfläktar och Ventilation. 

Fritidskommittén: Fritidskommittén drivs av en kommitté tillsatt av styrelsen. Aktiviteter 

och handledare med namn och kontaktuppgifter finner du på vår 

hemsida www.vitahoja.se eller på våra anslagstavlor i entréerna. Har du 

intresse för någon aktivitet kontaktar du bara fritidskommittén. 

 För vissa av aktiviteterna betalar du en avgift.  

Försäkringar: Brf. Vita Höja är fullvärdigt grundförsäkrad. 

 Bostadsrättshavaren har ansvaret för att den förvärvade bostadsrätten 

är rätt försäkrad. 

 Gemensam försäkring för bostadsrättstillägg är tecknad genom 

föreningen. 

 

G 

 

Garage: Garage finns för uthyrning, både för bil och mc. Områdeskontoret 

ansvarar för dessa kölistor, kontakta kontoret för att ställa dig i kö. I 

garaget får du, utöver ditt fordon, förvara: 4 st däck, 1 st takbox. 

Bilvårdsprodukter förvaras i platsbox alt. Plåtskåp. Dessa alternativ 

godkänner brandskyddsansvariga och styrelsen. 

 Se även: Parkering 

 

 

http://www.vitahoja.se/
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Gemensamhetslokal: Föreningen har en gemensamhetslokal i källaren i trappa 28-30. Den 

kan fritt användas av föreningens medlemmar för olika aktiviteter, så 

som barnkalas, studentfest osv. Lokalen skall iordningställas och städas 

efteråt. Kontakta områdeskontoret för bokning. 

Grannar: Skapa gärna en god grannkontakt, den är värdefull ur många 

synpunkter.  

 När grannen upplever att hen blir störd eller om du själv upplever detta 

så, bör Ni i första hand prata med varandra. Om detta inte fungerar ska  

Riksbyggen Dag & Natt kontaktas. 

Grillplats: Föreningen har en grillplats beläggen vid paviljongen, bakom hus 18–20. 

Tänk på att hålla koll på elden. Det är den som startar grillen som är 

ansvarig. Lämna platsen så som du själv önskar finna den i.  

Grovsopor: Se: Avfallssortering. 

 

H 

 

Hissar: Samtliga entréer är utrustade med hissar som går till markplan. 

Hemsida: Föreningen har en egen hemsida: www.vitahoja.se . Där har du tillgång 

till diverse information. Se även Riksbyggens hemsida: 

www.riksbyggen.se . 

Historik: 1984 - Fönsterbyte med ytterbåge av aluminium.                                  

1992 - Målning av trapphusen.                                                                    

1993 - Ny fasad samt utbyggnad och inglasning av balkongerna.        

1993 - Installation av sopsug från våra sopnedkast.                                

2014 - Totalrenovering av våra värmecentraler med nya värmeväxlare 

och reglerutrustning samt injustering.                            

2016/2017 - Nya tappledningsledningar och relining av 

avloppsstammar. 

Hobbylokal: Det finns ett litet utrymme i källaren i hus 10-12 som kan disponeras vid 

t ex mindre reparationer. Kontakta områdeskontoret för att aktivera din 

tagg, för tillgång till lokalen. Glöm inte att städa efter dig. 

Hundar: Föreningen hänvisar till Malmö kommuns hundstadgar, där koppel och 

upptagningstvång är lagstadgat. Rastning av hund gör du lämpligast 

utanför föreningens område. Hundrastplats finns i närområdet.                                  

Respektera att hundar ska vara kopplade inom föreningens område året 

runt. 

Hyror: Den månatliga årsavgiften skall vara inbetald till föreningen, senast den 

sista i varje månad. 

 

http://www.vitahoja.se/
http://www.riksbyggen.se/
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Hänsyn: Visa hänsyn genom att endast betongborra eller hamra i väggar under 

dagtid på vardagar. Informera gärna dina grannar att du avser renovera.   

Se: Renovering.  

 

J 

 

Jourtjänst: Se: Felanmälan. 

 

K 

 

Katter: Kattinnehav inom föreningen skall givetvis skötas med samma 

hygienansvar, som för hundinnehav. 

Kontakt: Kontakt med styrelsen får du lättast med att skicka ett mejl till: 

styrelsen@vitahoja.se . 

 Det går även bra att lämna ditt ärende till områdeskontoret.     

Anonyma brev/mail behandlas inte.                                                             

Se: Styrelsen 

Källare och vindar: Källare- och vindsförråd ska inte vara förvaringsplats för stöldbegärligt 

gods. Vi utgår från att du låser om ditt eget utrymme, men se även till 

att befintliga låsbara källar- och vindsdörrar är ordentligt stängda.       

Rökning är inte tillåten här. 

Källsortering: Se: Avfallssortering. 

Köksfläkt: Frånluftkanalen ovanför spisen får ej blockeras.                                             

Vid ev. ombyggnad av köket skall sådana åtgärder vidtas (t.ex. med 

förlängningsrör eller slang) att frånluftventilationen är fungerande med 

originalventilen. 

 Anslutning av spisfläkt till frånluftkanalen är helt förbjudet inom 

fastigheten.                                                                                                 

Endast s.k. kolfilterfläktar utan kanalanslutning är tillåtna.                  

Förbjudet att byta ut eller ändra inställning på originalventilen. 

Kök: Se: Renovering, köksfläkt, ventilation. 

 

L 

 

Lekplats: Lekredskap av olika slag samt sandlåda står till barnens förfogande. 

Lekplatsen är utrustad enligt EU standard. 

mailto:styrelsen@vitahoja.se
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Lås: Lås till lägenhetsytterdörren svarar bostadsrättshavaren för.                                                                           

Se: Nycklar. 

 

M 

 

Mangelrum: Se: Tvättstugor. 

Mattpiskningsställ: Mattpiskningsställ finns väl synliga på gårdsplanen. 

Mopedåkning: Mopedåkning är inte tillåtet inom området. 

Motionsrum: Motionsrum med moderna gymredskap finns i källaren i hus 22 – 24.      

Träning tillåten:                                                                                        

Måndag & Tisdag: 08:00 – 21:00                                                           

Onsdag: 09:00 – 21:00                                                                             

Torsdag & Fredag: 08:00 – 21:00                                                             

Lördag & söndag: 10:00 – 21:00                                                       

Helgdagar: 10:00 – 21:00                                                                          

Denna utnyttjas kostnadsfritt för alla boende inom Vita Höja.                

Intresserad? Kontakta områdeskontoret, för kodning av tagg för 

tillträde. 

Målning: Se: Renovering. 

 

N 

 

Nycklar: Alla nycklar till vårt låssystem är till största del ersatta av ett 

taggsystem. Till varje lägenhet hör 3 st. taggar som går till entrédörrar, 

vindar, källardörrar, garage. Taggarna kan programmeras efter 

önskemål t.ex. till gym, bibliotek etc. Övriga utrymme så som 

cykelförråd, tvättstuga gäller den ”platta” specialnyckeln. 

 Extra taggar kan beställas på områdeskontoret. 

 Alla lås har en loggfunktion dvs. att nyckelansvarig kan se när och vem 

som aktiverat låset en viss tid. 

 Vid förlust av tagg eller nycklar, anmäl detta omedelbart till 

områdeskontoret eller till Riksbyggen Dag & Natt, 0771-860 860 
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O 

 

Ohyra: Ohyra i lägenhet skall omedelbart anmälas för sanering. Kontakta 

områdeskontoret för rådgivning.  

Områdeskontoret: Finns på Karolingatan 1, bredvid COOP.                                         

Öppettider: Kontakt 

Oväsen: Se: Felanmälan. 

 

P 

 

Parabolantenner: Parabolantenner får inte placeras på BRF. Vita Höjas väggar eller tak. Ej 

heller någon form av radioantenner för privat bruk. Parabolantenner är 

inte tillåtna att finnas helt eller delvis utanför balkongfönster. 

Parkering: Bilparkeringsplatser finns för uthyrning genom områdeskontorets 

försorg. Parkering endast tillåten med utfärdat P-tillstånd. 

Områdeskontoret ombesörjer även kölistan till garageplats liksom 

cykelförråd. 

 Besöksparkering finns längs med Amiralsgatan samt vid Karolingatans 

vänd zon. P-skiva gäller. Vid behov av längre parkeringstid, kontakta 

områdeskontoret. 

 Parkering, garage och förråd sägs upp hos områdeskontoret. 

 OBS! Vi vill påpeka att garage, p-plats samt cykelförråd inte följer 

lägenhetskontraktet. Se: Garage 

Portkoder/Porttelefon: Portkoderna är borttagna, sedan en längre tid, för att förhindra 

obehöriga att ta sig in i fastigheten. Vi tillämpar nu taggsystem.                                                           

Alla reklamutdelare är godkända av styrelse och har egen tagg.          

Tänk på att inte släppa in obehöriga i fastigheten. 

 

R 

 

Radiatorer: Radiatorer får inte demonteras utan styrelsens medgivande. 

Radio & TV: Undvik hög radio- och TV-volym efter klockan 22.00. Se under O-väsen. 
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Renovering: Generellt gäller att styrelsen ska ge sitt godkännande vid större 

renoveringar.  

 Badrum, Gäst-wc - VVS 

 Badrummen har som basstandard wc-stol, tvättställ samt badkar med 

duschutrustning. 

 De bostadsrättshavare som bygger om sina badrum eller andra VVS-

installationer ansvarar för att ombyggnaden blir utförd av auktoriserad 

VVS-entreprenör med godkänd våtrumslicens.  

 Det är förbjudet att byta ut eller ändra inställningen på 

originalventilerna i badrum, gäst-wc. 

 Anslutningen av fläkt till frånluftkanalerna är helt förbjudet inom 

fastigheten.  

 Se: Ventilation. 

 Kontakta alltid styrelsen för information innan du påbörjar renovering 

av badrum. 

 Målning 

Målning, tapetsering och dylikt ombesörjer och bekostar du själv.  

Hänsyn – störande renovering 

Visa hänsyn genom att endast betongborra eller hamra i väggar och 

golv under dagtid på vardagar. Informera gärna dina grannar om att du 

avser att renovera. 

Reparation:  Se Renovering 

Riksbyggen: Riksbyggen Dag & Natt: 0771 - 860 860                                                             

www.riksbyggen.se 

Rengöring:  Se Städning 

Rundvandring: Se: Styrelsen 

Rökare: Rökning är förbjuden i alla våra gemensamma utrymmen. 

 

S 

 

Sopnedkast: Se Avfallssortering. 

Sopsortering: Se Avfallssortering. 

Studiecirklar: Se Fritidskommittén. 

 

http://www.riksbyggen.se/
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Stadgar: Se hemsidan www.vitahoja.se eller fråga efter den på områdeskontoret. 

Styrelsen: Styrelsens sammansättning finns redovisad på hemsidan. Om någon 

önskar en rundvandring i föreningens lokaliteter, kontakta styrelsen.   

Se: Kontakt 

Städning: Städning av trappor, entréer, källargångar, tvättstugekorridorer samt 

fritidslokaler ombesörjs av: Ultra Clean i Malmö AB. Städning av 

tvättstugor och torkrum: se Tvättstugorna. 

Störningar: Se Felanmälan. 

Säkerhetsdörr: Dörrbyte bekostas av lägenhetsinnehavaren. 

 

T 

 

Torkrum: Se Tvättstugor. 

Toaletter: Se Badrum 

Trappuppgångar: Enligt brandskyddslagen är det absolut förbjudet att parkera cyklar, 

barn- resp. sittvagnar, rullatorer, entrémattor eller dylikt i trappor eller 

på våningsplan. 

Trivsel: Hälsa gärna på dina grannar och visa hänsyn mot varandra. 

Trädgårdsmiljön: Trädgård- och gårdsplan underhålls genom upphandlad entreprenör 

samt av Riksbyggen. 

Tv-antennkontakten: Tv-antennkontakten är tv-operatörens egendom. Kabeln mellan 

antennkontakten och tv:n är bostadsrättshavarens. Vid fel, kontakta tv-

operatören Tele2 (ComHem) 

Tvättmaskin: Tvättmaskin skall vara utrustad med avstängningsanordning på 

inkommande vattenledning. En vattenskada vid bortavaro där det 

framgår att man underlåtit att stänga avstängningskranen, anses 

lägenhetsinnehavaren vara vållande till skada, allt enligt en dom i HD. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitahoja.se/
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Tvättstugor: Brf. Vita Höja har 6 tvättstugor. Tider bokar du på bokningstavlan i 

tvättstugekorridoren. Tid för mangling bokas på separat lista. 

 Det är förbjudet att använda tvättstugorna till annat ändamål än att 

tvätta den egna hushållstvätten. 

 Tvättider är för närvarande:  Måndag – lördag: 08:00 – 20:00 

   Söndagar: 10:00 – 20:00 

 Strömmen är påslagen : 07.30 – 22.00.  

 Instruktioner för tvätt och torktider finns tydligt uppsatta i 

tvättstugorna. 

 Detsamma gäller rutiner för rengöring av maskiner, torkrum och golv 

som alla ska följa efter avslutat tvättpass. 

 Alla medlemmar är skyldiga att följa gällande regler i tvättstugan. 

 Fel på tvättmaskin eller annan utrustning ska omedelbart anmälas till 

Riksbyggen Dag & Natt. 

 Hundar får inte vistas i tvättstugorna. Rökning är inte tillåten. 

 Mattor får inte tvättas i våra tvättstugor. 

 En grundförutsättning för ett trivsamt boende inom Brf. Vita Höja är 

att var och en visar ömsesidig respekt för de ordningsföreskrifter och 

anvisningar som gäller för våra tvättstugor. 

 

U 

 

Underhåll: Underhåll av fastigheterna sköts av styrelsen genom en rullande 

underhållsplan med förutbestämda intervaller. 

 Underhåll av lägenheter – se Renovering 

Uthyrning: Uthyrning i andra hand av lägenhet ska godkännas efter skrivelse till 

styrelsen. Gäller för perioder om sex månader. Ansökan hittar på: 

www.riksbyggen.se/blanketter. 
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V 

 

Valberedning: När det är dags för våra medlemmar att samlas till årsstämma bestäms 

vilka personer som ska ingå i styrelsen under året som följer. För att 

underlätta beslutsfattandet har en grupp utvalda medlemmar, 

valberedningen, redan gjort ett förberedande arbete under det gångna 

året. Valberedningen undersöker vilka som är tänkbara kandidater och 

lämnar slutligen ett förslag på nya styrelsemedlemmar vi årsstämman. 

Vattenåtgång: Vattenåtgången är något som var och en själv kan påverka. Därför bör 

du spara på vattnet och inte t ex skölja disk i rinnande vatten. 

Ventilation: Originalventilerna får inte blockeras eller bytas ut, ej heller göra egna 

inställningar, då originalventilerna tillsammans bildar en enhet i 

systemet, som jobbar med ett konstant undertryck. 

Bostadsrättshavaren har ansvaret för att originalventilerna finns och är 

rätt monterade i alla lägenhetens frånluftkanaler. Vid trasig ventil, 

kontakta Riksbyggen Dag & Natt. 

 Anslutning av fläkt till frånluftkanalen är helt förbjudet inom 

fastigheten. 

Värme: Värmeförsörjningen sker med fjärrvärme. 

Vind & källare: Källare- och vindsförråd ska inte vara förvaringsplatser för stöldbegärligt 

gods. Vi utgår från att du låser om ditt eget utrymme, men se även till 

att befintliga låsbara källar- och vindsdörrar är ordentligt stängda. 

Förbjudet att förvara kemikalier och brandfarliga ämnen.                      

Rökning är inte tillåten här. 

Ytterdörrar fastigheten: Fastighetsytterdörrarna är alltid försedda med godkända lås. Till 

fastighetsytterdörrar räknas också dörrarna till källarnedgångarna, se 

alltid till att dessa ”gått i lås” när du passerat. Samtliga entréer har 

elektroniskt låssystem. Du placerar taggen mot porttelefonen för 

öppning. Se till att inga obehöriga kommer in. 

Ytterdörrar lägenhet: Lägenhetsytterdörren svarar lägenhetsinnehavaren själv för. 
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Ö 

 

Överlåtelse av bostadsrätt: När du har för avsikt att överlåta/sälja bostadsrätten ber vi dig att 

kontakta Riksbyggen. När riksbyggen fått samtliga uppgifter som behövs 

tar de på föreningens uppdrag kreditupplysningar på samtliga nya 

medlemmar. Med detta som underlag fattar sedan styrelsen beslut att 

antingen bevilja eller avslå medlemskap.  

 Tänk på att eventuella extra taggar skall lämnas tillbaka till 

föreningen. (dessa spärras vid ägarbyte) 

 Originaltaggar, som tillhör lägenhetens utrymme, parkeringstillstånd 

överlämnas till den nya medlemmen. 

 Det är viktigt att du inte genomför affären förrän du fått klartecken 

beträffande medlemskapet av styrelsen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

  


