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Nycklar, lås och port 

Allmänt 

Vid köp av bostadsrätt är det viktigt att se till att du får alla nycklar av den förre ägaren. 

Styrelsen kontrollerar inte vilka nycklar som finns inför en försäljning. 

Saknas någon nyckel vid tillträde får då själv ta upp detta med säljaren om du anser att 

denne bör stå för kostnaden. 

Vid beställning av extra nycklar ber vi er alltid ange vilket nummer som står på befintlig 

nyckel. Detta för att underlätta vår hantering. 

Vid beställning av nya nycklar får du en rekvisition att ta med till låssmeden. Styrelsen kan 

inte hämta ut nycklar åt dig. 3 lägenhetsnycklar ingår normalt till varje lägenhet. 

Dessa nycklar lämnas vidare till ny lägenhetsinnehavare vid försäljning. Säljaren ansvarar för 

att alla nycklar finns, och är även skyldig att ersätta saknade nycklar, antingen innan 

försäljning, eller om köparen så önskar. 

Behöver du av någon anledning fler nycklar utöver dessa får du själv betala för dem. Det 

krävs en mycket bra anledning för att kunna hämta ut extra nycklar, eftersom dessa går till 

gemensamma utrymmen också. 

Nycklar som inte ingår är ifall ytterdörren har ett 7- eller 9-tillhållarlås utöver det övre låset 

är det lägenhetsinnehavaren som har fullt ansvar för låset. Det ingår inte i föreningens 

system, och därför kan inte nya nycklar beställas genom föreningen. 

 

Nycklar till lägenheter 

Till varje lägenhet hör ett antal nycklar (styrelsen för ett register över hur många nycklar som 

finns till varje lägenhet). 

Föreningen har en särskild rutin för hur nya nycklar beställs och kvitteras ut. Den syftar till 

att säkerställa att endast behörig person kan beställa nya nycklar till respektive lägenhet. 

Behöver du nya nycklar ska du vända dig till styrelsen, vaktaren@brf-vaktaren.se 

Är du ny bostadsrättsinnehavare och vill kontrollera att du får/fått rätt antal utkvitterade 

nycklar kan föreningen enbart lämna uppgifter på hur många nycklar som levererats. 

Betyder att i slutänden är det den säljande parten som sitter på sanningen. 
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Borttappade nycklar 

Lägenhetsinnehavarna är gemensamt och solidariskt ansvariga för alla de nycklar som 

lämnats ut. 

Förkommer nycklar ska du genast anmäla detta till föreningens låsansvarige eller genom att 

maila till föreningen. Som lägenhetsinnehavare får du betala hela kostnaden då 

Bostadsrättshavare svarar för underhåll och reparationer av bland annat ytterdörr 

hörandelås inklusive nycklar enligt våra stadgar. 

 

Lås och portar 

Nycklar går också till alla portar till trapphusen och till vissa inre dörrar till t.ex. 

lägenhetsförråd samt cykel- och barnvagnsrum. 

 

Yttre skalskydd på fastigheter (entré dörrar och andra ingångar till fastigheterna) 

Styrelsen har ett stort ansvar att förebygga skador. Att allt inte regleras i detalj av regler och 

lagar betyder inte att styrelsen kan ifrån säga sig ansvaret. 

Till varje fastighet hör en nyckel som enbart ger boende tillträde till de huskroppar som skall 

kunna beträdas. Föreningen har en särskild rutin för hur nya nycklar beställs och kvitteras ut. 

Den syftar till att säkerställa att endast behörig person kan beställa nya nycklar. Behöver du 

nya nycklar ska du vända dig till styrelsen, vaktaren@brf-vaktaren.se  

Förkommer nycklar ska du genast anmäla detta till föreningens låsansvarige eller genom att 

maila till föreningen.  

 

Rutin för att beställa nya nycklar 

Det är bara lägenhetsinnehavare som kan beställa nya nycklar. Nycklar måste beställas 

skriftligen. Beställaren kan dock utse annan att hämta ut nycklarna. 

Maila styrelsen, till vår gemensamma mailadress; vaktaren@brf-vaktaren.se eller direkt till 

nyckelansvarig;  

 vilken lägenhet du bor i  

 vilken unik nyckelbeteckning dina nycklar har 

 hur många nya nycklar du behöver 

 vem (namn och personnummer) som ska hämta ut nycklarna 

 mobilnr till den som hämtar ut nycklarna (så får denne ett SMS när nycklarna kan 

hämtas).  
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Föreningens nyckelansvarige kontrollerar i lägenhetsförteckningen att du som beställer är 

lägenhetsinnehavare och kommer sedan uppdatera hur många nycklar som kommer finns 

utlämnade till lägenheten efter att de nya nycklarna hämtas ut. 

Nyckelansvarig beställer av Lås & Fastighetsservice i Roslagen AB 

Nyckelansvarig mailar/kontaktar tillbaka till boende när beställningen är gjord 

Den som ska hämta nycklarna hämtar ut och betalar för nycklarna. Hen måste kunna 

identifiera sig. Föreningen får en kvittens tillbaka från när denne hämtat ut nycklarna från 

Låsfirman. 

Denna skriftliga rutin är till för att minimera risken för att nya nycklar beställs av och lämnas 

ut till fel personer. Det kan leda till stora problem och extra kostnader.  

Kom ihåg - nycklar ska alltid förvaras försiktigt! 

 

Styrelsen Brf Väktaren 

 

 

 


