
Trivselregler 
1. Som bostadsrättshavare skall Ni vara aktsam om och väl vårda både Er bostad och 

föreningens egendom i övrigt. Ni är enligt stadgarna (Stadgar kap. 45) skyldig att följa de 
föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även Er familj, gäster och eventuella 
hyresgäster. 

2. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess 
avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada 
är Ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta enligt anvisningar i Er 
bopärm. Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden skall gälla. 

3. Bostadsrättsinnehavare skall rätta sig dels efter de särskilda föreskrifter som utfärdas av 
styrelsen angående garage, cykelrum, miljöhus och andra gemensamma utrymmen och 
ytor samt dels efter övriga av förvaltare/fastighetsskötare lämnade föreskrifter. 

4. Fraktion för hushållssopor och källsortering finns i diskbänksskåpet. Hushållssopor kastas i 
kassuner på gården. För källsortering hänvisas till föreningens miljöhus vid infarten till 
Bränningevägen 30 och för grovsopor hänvisas till kommunens återvinningscentral. 

5. Inga lösa föremål får ställas i allmänna utrymmen. Trapphuset är en nödutrymningsväg och 
får ej blockeras. Det innebär att t.ex. torkmattor, cyklar, blomkrukor, julgran, barnvagn eller 
lekredskap inte får ställas upp i trapphuset samt att biltillbehör ej får ställas i garaget. 

6. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens skriftliga 
medgivande. 

7. Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn inom fastigheten får inte ske. 

8. Infästning i fasad får inte ske utan styrelsens godkännande. 

9. Uppsättning av markiser (Stadgar kap. 42) får endast ske med styrelsens skriftliga 
godkännande. Endast av styrelsen beslutad väv för markis och balkongskydd Sandatex 
4215-97 (grå) får användas. 

10. Har Ni husdjur av något slag, måste Ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda 
eller ofredas. 

11. Endast grillning eller motsvarande med el får ske på balkonger och terrasser p.g.a. 
brandrisk och störande os. Använd gärna de fast installerade kolgrillarna på innergårdarna. 

12. Undvik att spela hög musik eller på annat sätt uppträda så att du stör dina grannar mellan 
22:00 - 08:00 alla dagar i veckan. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande 
även under dagtid. Skall du utföra mindre arbeten som kan vara störande, ex. spika, borra 
bör du undvika detta mellan 20:00 - 08:00 vardagar samt 20:00 - 10:00 helger. Vid större 
renoveringar och ombyggnationer få detta endast ske vardagar 08:00-17:00. 
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