Ordningsregler
Varje medlem och boende i föreningen är skyldig att ta del av och
respektera föreningens stadgar och ordningsregler. För allas trivsel och
säkerhet skall föreningens medlemmar samt hyresgäster iaktta bl a
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var aktsam om och väl vårda föreningens gemensamma egendom.
följ styrelsens föreskrifter och beslut.
respektera trafik- och parkeringsbestämmelser inom föreningens område.
störande arbete i lägenhet, som att spika och borra, får utföras vardagar
mellan kl. 07:00 och 20:00 och på lördagar och söndagar mellan kl. 10:00
och 14:00. På annan tid får störande arbete inte utföras, inte heller på
allmänna svenska helgdagar och helgdagsaftnar såsom vid jul, påsk och
midsommar.
Underrätta dina grannar vid störande arbete i lägenheten genom att sätta
upp information i varje port i huset om vem som ska störa, vilken
tidsperiod, och kontaktuppgifter.
trappavsatser, källarkorridorer, entréer och övriga gemensamma
utrymmen skall hållas fria från dörrmattor, skor, cyklar och andra föremål.
Detta för att klara brandsäkerheten och att underlätta städning. Barnvagn,
rullator el. dyl. får lämnas i entréerna till höghusen.
entrédörrarna får inte ställas upp i onödan.
följ reglerna för sophantering och återvinning, se Infofoldern.
spola inte ner tidningspapper, bindor eller andra större föremål i toaletten.
piska eller skaka inte mattor, sängkläder eller liknande från fönster eller
balkong.
lägg inte fågelmat på marken eftersom det kan dra till sig råttor.
var sparsam med vatten och elektricitet.
rök inte eller använd öppen eld i gemensamma utrymmen.
grilla inte med öppen eld inte på balkonger eller på takterrasser.
följ bestämmelserna för användningen av tvättstugorna, se Infofoldern
och anslag i tvättstugorna.
använd endast godkända kablar för anslutning till TV- och radiouttag i
lägenheten.
elementbyten som bekostas av medlemmen får endast göras av
föreningens tekniska förvaltare. Styrelsen måste ge tillstånd.
paraboler får inte monteras på balkongräcken eller på fasader.
använd inte TV, radio eller musikanläggningar med en för grannar
störande ljudvolym.
man får inte ha kamphundar, giftiga ormar, skorpioner eller liknande djur i
lägenheten.
katter och hundar får inte springa lösa i trappuppgången utan synlig tillsyn
av ägaren.

