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Hej, 
 
På förekommen anledning vill vi förtydliga vad som gäller om du upplever att du störs av någon 

granne, på ett sätt som bryter mot föreningens regler eller stadgar.  
Som du givetvis vet så krävs det alltid, av alla, ett visst mått av hänsyn till sina grannar, inte minst 

när man bor så nära inpå varandra som vi till exempel gör här på Fornfyndet. Det krävs givetvis 
också att vi alla som bor här följer de stadgar och regler som föreningen kommit överens om, 
antingen det är regler som beslutats på föreningsstämman (stadgar), eller regler som styrelsen 
bestämt (ordningsregler). Givetvis finns det även lagar som styr och för att göra det hela mera 
komplicerat så finns det även oskrivna regler som man bör försöka förhålla sig till.  

Vi är många som bor och vistas här på Fornfyndet, det gör att det finns många att visa hänsyn 
till och många att förhålla sig till. Det är inte alltid vi alla lyckas med det.  

Om du upplever att en granne inte förhåller sig till de regler som gäller, så är det bästa givetvis 
om du på ett vänligt sätt säger till den som du upplever har ett icke önskvärt beteende.  

Det är inte alltid så lätt att själv säga till. Det kan till och med vara så att det känns obehagligt 
att konfrontera någon. Om du upplever att en granne faktiskt stör och med stör menar vi givetvis 
bryter mot reglerna, så har du alltid möjlighet att göra en störningsanmälan till styrelsen.  

För att styrelsen ska kunna agera utifrån din inlämnade störningsanmälan så är det viktigt att det 
framgår vem du är som rapporterar störningen, datum och helst ungefärligt klockslag, vem det är 
som är upphov till störningen (namn och/eller lägenhetsnummer samt adress). Beskriv dessutom 
så tydligt du kan själva störningen. Det är givetvis självklart att upprepade störningar leder till 
upprepade störningsanmälningar.  

Styrelsen kan, av uppenbara skäl, inte återkoppla till den som anmält störningen på vilket sätt 
styrelsen agerar. Däremot är det angeläget att styrelsen har en så komplett bild över störningarna 
som möjligt för att kunna agera över huvud taget. 

Med allt detta sagt, så vill vi givetvis inte att vi anmäler varandra i tid och otid. Försök använda 
sunt förnuft när du avgör om du ska lämna in en störningsanmälan eller inte. Är du i tvivel, prata 
med förvaltaren. Tänk dock på att du även om du pratat med förvaltaren måste lämna in en 
störningsanmälan själv. Styrelsen kan inte agera på ”hörsägen”. 

Om du upplever att du i något sammanhang känner dig hotad av en granne eller annan person, 
ska du alltid polisanmäla detta. Det är aldrig OK att hota någon, varken här på Fornfyndet eller 
någon annanstans.  

Störningsanmälan skickas till brf@fornfyndet.se. Använd gärna rubriken ”Störningsanmälan”, 
eller lämna din anmälan i brevinkastet på expeditionen. 

 
Med vänlig hälsning, 
Styrelsen 


