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ORDNING OCH TRIVSEL ÄR ALLAS ANSVAR 

 

 Visa hänsyn och respekt för dina grannar i hela huset genom att undvika störande verksamhet. Det 

är extra viktigt mellan klockan 22:00 - 08:00.  

 Högljudda hantverksarbeten som exempelvis borrning får endast utföras 

mellan klockan 08:00 - 20:00 vardagar och mellan klockan 10.00 - 16.00 på lördagar. 

Meddela alltid grannar i hela huset innan hantverksarbete ska utföras, sätt upp ett anslag i 

trapphuset. 

 Rasta din hund utanför föreningens område.  

 Störs du av din granne? Prata med denne direkt och försök att ha en bra dialog. Fungerar inte detta, 

kontakta styrelsen. Det är viktigt att föra en dagbok om störande händelser. 

SÄKERHET 
 Vid en akut skada, Se information på anslagstavlan i trapphuset.  

Kontrollera att din brandvarnare alltid har fungerande batteri. 

 Ska du bygga om i din lägenhet? Kontakta först styrelsen för att få tillstånd att göra förändringar 

som kan påverka VVS-, el-, ventilationssystem eller bärande väggar.  

 Stäng alltid entrédörren och lås dörren till källarutrymmen så inte obehöriga kan komma in. 

 Förvara inget i trapphus och källargångar, t ex barnvagnar, leksaker och tork-/dörrmattor.  

 Barnvagnar skall förvaras i barnvagnsrummen. Cyklar skall förvaras i cykelställ eller i cykelkällare. 

 Håll fritt i trapphusen så räddningspersonal kan komma in och du kan ta dig ut snabbt om 

fara uppstår.  

 Undvik vattenläckage genom att stänga av vattenkranar till disk- och tvättmaskiner när du inte är 

hemma. Kom ihåg skvallermattor både under kyl/frys och diskmaskin. 

BALKONGER 
 Använd endast elgrill på balkongen. På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda kol- eller 

gasolgrill. 

 Skaka inte mattor på din balkong. Använd piskställningarna ute på gårdarna. 

 Undvik fallrisk från balkongen genom att placera balkonglådor och paraboler/radioantenner innanför 

balkongräcket. 

FORDON, GARAGE och P-PLATSER 
 Respektera parkeringsförbud på gårdar och infarter så räddningsfordon kan ta sig in till oss boende.  

 I garagen får förutom fordonet endast förvaras en uppsättning däck, produkter för drift och 

underhåll (olja, lite verktyg och dylikt) samt spolarvätska, max 5 l. Eventuell reservdunk får endast 

förvaras i fordonet. 

 Undvik olyckshändelser vid motorvärmarstolparna genom att förvara elsladden till motorvärmaren 

inne i bilen när den inte används.   

TVÄTTSTUGOR 
 Tvättstugorna får användas för eget behov endast av oss boende.  

 Boka din tvättid på bokningstavlan vid respektive tvättstuga.  

 Mattor och tyngre tvätt tvättas i grovtvättstugan vid Stagneliusgatan 15.  

 Följ alltid anvisningarna som finns i tvättstugorna. 

AVFALLSHANTERING 
 Värna miljön genom att källsortera i våra sophus.  

 Använd papperspåsar till matavfall 

 Du lämnar själv grovsopor och farligt avfall till någon av kommunens återvinningsstationer. I 

sophusen finns information om hantering av grovsopor/farligt avfall samt vägbeskrivning till 

närmaste återvinningsstation. 


