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Störningar 
 
 
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende 
är skyldiga att visa ömsesidig hänsyn. Lagen ser relativt strängt på störningar. Den 
som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. 
Skyldigheten gäller i lägenhet men också i gemensamma utrymmen som t ex trappor, 
hiss, tvättstuga och uthyrningsrummet. 
 
Lagen menar: 
 
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex 

att tala för högt eller skrika. Man får inte spela för högt på musikanläggningen 
eller musikinstrument eller ha TV:n på alltför högt. 

b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan pga besökare till lägenheten. 
c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs. 
d) Man får inte borra, hamra, spika och dammsuga under vissa tider på dygnet. 
 
Hänsynen för varandra gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa från kl. 
22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner bör inte köras 
under den tiden. Vardagar är det EJ tillåtet att bedriva störande hantverksarbete som 
t ex att borra, hamra, såga etc. mån – fre före kl. 07.00 och efter kl. 20.00, lördagar, 
söndagar, samt helgdagar före kl. 10.00 och efter kl. 17.00. 
 
Om Du har tänkt att ha fest i Din lägenhet eller andra aktiviteter som kommer att 
medföra störande ljud skall Du informera Dina grannar om vilken typ av ljud detta 
kommer att orsaka, under hur lång tid det beräknas pågå, vem Du är, var Du bor 
samt vilket telefonnummer Du nås på. Observera att kl. 22.00 alltid gäller. 
 
Vi bör alla samtidigt förstå att det inte går eller att vi inte kan begära att det skall vara 
fullständigt tyst dygnet runt. Vi bor i flerbostadshus, fastigheterna är inte fullständigt 
ljudisolerade, det är olika kategorier av människor, barn och gamla och så vidare. 
Ibland uppstår ”störningar” ändå, utan att vara illa menat. 
 
Om man anser sig bli störd skall man i första hand kontakta den eller de som man blir 
störd av. I de allra flesta fall når man en lösning redan här. Skulle inte detta hjälpa 
skall styrelsen informeras, och det första som händer då är att styrelsen delar ut 
störningslistor till de kringboende. Viktigt att komma ihåg är att alltid notera när en 
störning har inträffat (datum och klockslag när det började och slutade), vad 
störningen består i (hög musik, skrik, borrmaskin etc.) och från vilken lägenhet/plats. 
 
Den ömsesidiga hänsynen måste innebära att vi samtalar med varandra – på så sätt 
kan vi gemensamt lösa eventuella problem. 
 
 

Som alltid – tveka inte att kontakta styrelsen! 


