
Brf Erikshus – Policy för trapphus 

Bakgrund 
På senare år har medlemmar börjat byta ut originaldörrar till säkrare alternativ.  
Två färgvarianter finns idag (folietryck för att simulera olika träslag).  
En del medlemmar har bytt till utåtgående dörr. 
 
Under 2006–2007 fick några medlemmar tillstånd av styrelsen att byta till dörrar utan 
brevinkast och sätta egna brevlådor på trapphusväggen. Bakgrunden var att det då 
fanns krav från samhällets sida att övergå till postboxar i trapphusens entréer.  
Därmed var det tänkt att dessa brevlådor enbart tillfälligt skulle sitta på väggen – de 
berörda medlemmarna fick också förbinda sig att återställa väggen när postboxar 
införts. Men en ny regering tog bort kravet på postboxar.  
 
Senare beslöt två föreningsstämmor, 2010 och 2013, att styrelsen ska skriva en policy. 
 
Policy för trapphus, antagen av styrelsen 20 september 2016 
Riktlinjer 
Vi ska behålla det tidstypiska från 1950-talet. Ett enhetligt utseende är värdehöjande för 
fastigheten, vi accepterar dock sådana avvikelser som redan införts. 
 
Väggar 
Vi behåller de målade väggarna där den nedre delen är simulerad (målad) travertin1 och 
den övre delen är enfärgad. Renovering ska göras varsamt. 
 
Ytterdörrar i entréer med värmesluss 
Vi behåller allt i original i trä och renoverar varsamt. 
 
Lägenhetsdörr – utsida 
De två varianter som redan finns hos oss får användas även fortsättningsvis. 
 
Lägenhetsdörr – brevinkast eller brevlåda på väggen 
Vi har tidigare accepterat båda varianterna enligt ovan. Fler externa brevlådor  
ska inte monteras. Vid byte av dörr ska eventuella externa brevlådor tas bort. 
 
Lägenhetsdörr – inåt- eller utgående 
Alla originaldörrar är inåtgående – vi accepterar även utåtgående2. Dörren måste hängas 
så att den öppnas mot trappen ner och att man vid utrymning neråt kommer att trycka 
igen dörren (alltså bibehållen möjlig utrymningsväg utan olägenhet för grannar). 
 
Vad är tillåtet att ha i trapphuset? 
Tillåtet: 

 Rollator får förvaras i utrymmet bredvid luftslussen på entréplanet. 
Inte tillåtet (brandskyddskrav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap): 

 Dörrmattor 
 Barnvagnar, lekredskap 
 Växter, eller annan utsmyckning 

                                                        
1 Äkta travertin finns på lågdelens fasad, samma typ finns i Rom, exempelvis på 
Peterskyrkan och Colosseum. 
2 I hörnet nära hissen kan två närliggande dörrar riskera att slå in i varandra om båda 
medlemmarna väljer utåtgående. Om båda medlemmarna ändå väljer utåtgående sker 
det helt på egen risk, föreningen tar inget ansvar för eventuella konsekvenser. 


