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Förhållningsregler för Liljekonvaljens Samfällighets-
förening i Lännersta 

Gällande version av detta dokument finns på www.liljesam.se 

Vår samfällighet bildades 1973 i samband med att de första tre längorna byggdes. Ett 
par år senare färdigställdes de två sista längorna och det är sedan dess 42 hus som 
ingår i samfälligheten. Varje hus är en separat fastighet. 

Samfällighetsföreningens huvudsyfte är att förvalta den gemensamma anläggningen  

Samfälligheten sköts i enlighet med lagen om förvaltning av samfälligheter 
(SFS 1973:1150). 

I vår gemensamma anläggning enligt anläggningsförrättningen från 1978 ingår bland 
annat: 

1. Förbindelse kallvatten från allmänna ledningsnätet till avstängningsventilen i 
respektive hus. 

2. Förbindelse för spillvatten från bottenbjälklag till allmänna ledningsnätet i 
respektive hus. 

3. Dagvattenbrunnar inklusive ledningsnät till allmänt ledningsnät. 
4. Hängrännor, stuprör och fästanordningar. 
5. El till ytterbelysning vid respektive hus, eluttag i garage och belysning i 

garage och soprum. 
6. Garagebyggnad med soprum, garageplan samt gångar. 

Kontakta styrelsen om du vill se den kompletta anläggningsförrättningen. 

För att underlätta för alla har vi satt ihop ett antal förhållningsregler i detta dokument. 
Dokumentet uppdateras ibland, därför är det daterat så att man kan se att man 
använder aktuell version. På vår hemsida www.liljesam.se finns aktuell version för 
nerladdning.  

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas i februari eller mars. Inför mötet arbetar 
valberedningen med att sätta ihop ett förslag till styrelse som väljs på mötet. Vilka 
som är valda för de olika förtroendeuppdragen framgår av protokollet från senaste 
årsmötet. Kontakta gärna någon i valberedningen ifall du är intresserad av något 
uppdrag. 

  



 
 

 

Förhållningsregler Liljekonvaljens Samfällighetsförening 

Allmänt: 

1. Föreningen ombesörjer vissa kostnader för t.ex. vatten, utomhus-el, 
sophämtning, snöröjning och reparation av gemensamma anläggningar. För 
detta betalar varje fastighetsägare en kvartalsavgift i förskott till föreningen. 
Avgiften fastställs på årsmötet. 

2. Det är varje fastighetsägares ansvar att kvartalsavgiften betalas i tid även om 
man hyr ut sitt hus. Vid utebliven betalning kommer fordran att skickas vidare 
till inkasso efter en påminnelse. Tillkommande inkassokostnad påförs 
kvartalsavgiften.  

3. Föreningen har ingen anställd fastighetsskötare utan det är var och ens ansvar 
att efter bästa förmåga delta i skötseln av gemensamma angelägenheter. 
Genom aktsamhet och förebyggande underhåll kan vi hålla kostnaderna nere. 
Underhållsåtgärder ersätts med upp till en halv kvartalsavgift utan att 
styrelsens godkännande i förväg behövs. Förbrukningsmateriel som lampor 
och säkringar finns till förfogande.  

4. Varje år görs en vattenavläsning i respektive hus. Efter det räknas den 
individuella förbrukningen ut. Har man förbrukning över eller under 
genomsnittet justeras det på nästkommande kvartalsavgift.  

Garagen: 

1. Varje fastighetsägare disponerar ett garage i de gemensamma garagelängorna. 
Varje fastighetsägare ansvarar för sitt garage och är ansvarig för att porten 
hålls stängd.  

2. Till varje garage ska det medfölja två fjärrkontroller och en nödnyckel. 
Nödnyckeln ska bara användas i nödfall när man inte får upp porten på något 
annat sätt. Observera att återställning efter användning av nödnyckeln är 
omständligt och måste göras innan man kan låsa porten igen. 

3. Vid nödfall har styrelsen en masterfjärrkontroll som kan öppna alla portar. 
4. Vid skador på garaget, t.ex. tak, port eller portöppning kontaktar man styrelsen 

för åtgärd. 
5. I garaget får bara fordon och därtill förenlig utrustning förvaras. Garaget får 

inte användas som förråd. 
6. I garagets eluttag får inte motorvärmare, laddare för el- eller hybridbilar eller 

andra förbrukare med hög effekt anslutas. Om säkringen går byter man den 
själv i elskåpet i soprum 3 respektive 4. 

7. Vid avflyttning ska en flyttbesiktning utföras. Den ska göras av en 
styrelserepresentant innan man flyttar. Undertecknat protokoll ges till den nye 
ägaren. 

8. På vinter ansvarar man för att området utanför sin garagedörr är sandat vid 
behov. Sand finns i respektive soprum. Extra sandsäckar finns i soprum 5. 

9. Själva garagebyggnaden inklusive portar är försäkrat av föreningen. För 
övriga skador/förluster av innehåll i garagen är det fastighetsinnehavarens 
egen hem/fordonsförsäkring som gäller. Observera att föreningen har höga 
självriskbelopp vilket gör att skador som föreningen får stå för är mycket 
kostsamma att åtgärda. 

  



 
 

 

Soprummen: 

1. Vid varje länga finns det ett soprum. Kärlen töms en gång i veckan. 
2. I sopkärlen får bara hushållsavfall slängas. Tänk på att packa väl. 
3. I de bruna kärlen får man endast lägga matavfall väl förpackat i de av 

kommunen tillhandahållna papperspåsarna. Inga andra påsar får användas. Om 
man behöver fler papperspåsar finns dessa att hämta vid matbutiker i 
närområdet. 

4. Om sopkärlet är fullt i det egna soprummet kan man använda det extra kärlet i 
länga 2:s soprum. 

5. Vid länga 4 finns ett förråd för pappersåtervinning. Tömning sker en gång i 
månaden. OBS! Det är endas tidningspapper som får läggas där. Kartong, 
pappersförpackningar och grovsopor lämnas på av kommunen avsedda platser. 
Se www.nacka.se för information. Nyckel till pappersåtervinningen är inte 
skyddad och varje hushåll ansvarar för den nycken man har kvitterat ut. 
Meddela styrelsen ifall ni saknar nyckel. 

Garageplanen: 

1. Varje fastighetsägare disponerar en parkeringsplats på garageplanen. Det är 
inga uppmärkta platser utan man tar den som är ledig, i första hand nära det 
egna garaget.  

2. Man bör ställa in sin bil i garaget om möjligt. 
3. Har man fler bilar ska de ställas i garaget eller utanför föreningens område, 

t.ex. på Liljekonvaljens Väg. 
4. Har man gäster är man skyldig att informera dem vilka regler som gäller i vår 

samfällighet. 
5. Fordon som inte ryms i en ruta hänvisas till allmän parkering t.ex. i början av 

Liljekonvaljens Väg. 
6. På vintern ansvarar man för att en parkeringsruta hålls sandad, lämpligtvis den 

som är i direkt anslutning till det egna garaget. 
 

Gångarna: 

1. Man ansvarar för den del av gången som finns utanför den egna fastigheten. 
Det gäller sopning på våren och skottning och sandning på vintern. Det är 
mycket viktigt att sanda gången utanför sitt hus vid halka. Sand finns i 
respektive soprum. Om sanden är slut finns det extra i soprum 5. 

2. Det är inte tillåtet att framföra motorfordon i gångarna. Det gäller såväl moped 
som bil. 

3. Som fastighetsägare är man skyldig att informera t.ex. hantverkare och 
flyttfirmor om att motorfordon är förbjudna i gångarna. 

4. Inrullning av släpkärror är tillåtna. 
5. För förbättring och utsmyckning av gångarna finns det ett så kallat 

grändbidrag, som är en möjlighet att få bidrag för åtgärder upp till en kostnad 
av en halv kvartalsavgift per år och länga. Förankra åtgärden med majoriteten 
av grannarna i längan först samt med föreningens kassör. 

  



 
 

 

Höst och vårstädning: 

1. Varje fastighetsägare är skyldig att delta på städdagarna. Tider för dessa anslås 
via ”Mellan raderna”, i Facebookgruppen och på anslagstavlorna. 

2. Minst en deltagare per familj ska delta men är man fler så går det fortare. 
Missa inte korvgrillningen efteråt! 

TV-anläggning: 

1. Föreningen har sedan 2017 inte längre något gemensamt TV-nät. 

Fibernät: 

1. I husen finns det ett fiberuttag. Det ingår inte i föreningens åtagande.  
2. Via fibernätet kan man få tillgång till internet, TV och telefoni. Abonnemang 

tecknas direkt med tjänsteleverantörerna. 

Verktygsförrådet: 

1. Vid länga 4 finns ett verktygsförråd där man kan låna den utrustning man 
behöver.  

2. Det är viktigt att lämna tillbaka utrustningen i rimlig tid, speciellt inför 
städdagar.  

3. Är det något redskap man saknar så går det bra att föreslå inköp för styrelsen. 
4. Låscylindern till förrådet är av säkerhetstyp med kopieringsskyddade nycklar. 

Kontakta styrelsen för att få en ny nyckel gjord.  

Renovering och ombyggnad: 

Föreningen ansvarar för de gemensamma tillgångarna och har ingen möjlighet att 
förbjuda förändringar på den egna fastigheten, så länge det inte påverkar föreningens 
egendom. När man bor så tätt inpå varandra som vi gör, är det för allas trevnad viktigt 
att varje fastighetsägare inför en ombyggnad, färgändring eller andra yttre 
förändringar meddelar sina avsikter till samtliga berörda grannar. Är man osäker kan 
man kontakta Nacka kommuns byggenhet för information om vilka regler som gäller.  

 


