
  2021 Mars 

Ordningsregler 

Nattro gäller i fastigheten klockan 22.00 - 06.00.  

Borra, hamra eller andra störande enstaka åtgärder, t.ex. borra hål för taveluppsättning, 

får göras vardagar kl 9.00 till 20.00 och helger 10.00 till 16.00.  

Förändringar i lägenheten kräver styrelsens tillstånd, se regler på hemsida eller intranät. 

Sophantering 

I soprummet finns kärl för matavfall, hushållssopor, förpackningar (glas, plast, metall, 

kartong), returpapper och batterier.  

 Endast sopor som framgår av skyltning i soprummet får slängas i sopkärlen.  

 Inget får ställas på golv eller hylla. Är kärl fullt avvakta tömning.  

 Större mängd sopor ska slängas på SRV återvinningsstation eller -central 

 Matavfall ska läggas i påse för matavfall och förslutas. Påsar finns i soprummet 

 Hushållssopor ska läggas i lämplig påse och förslutas  

 Producentens anvisningar för återvinning av förpackningen skall följas  

 Kartongförpackningar skall plattas till innan de slängs   

Boendemiljön ska hållas städad. Hjälp till genom att t.ex. 

 Släng cigarettfimpar, snusprillor och annat skräp i soppåsen 

 Ta upp skräp, även om inte du själv tappat det 

 Sopa och skotta trottoarer vid behov, sopborste och skyffel finns i entrén 

 Städa upp efter dig, om du smutsat ner i gemensamma utrymmen 

Cyklar och mopeder ska ställas i cykelställ eller cykelrum. Barnvagnar i 

barnvagnsrum. Rullatorer i utrymme under trappan i källarvåningen. 

Entré, trapphus, källargångar måste absolut hållas fria så att inget hindrar 

framkomlighet eller så att brandvärdet ökar. 

Rökning är förbjudet i gemensamma utrymmen i fastigheten.  

Röker du utomhus (på balkong eller utanför fastigheten) undvik att röken letar sig 

in i grannarnas lägenheter och vållar obehag.   

Husdjur får inte störa grannar eller skada gemensam eller enskilds egendom. 

Balkong/uteplats  

 mattor får inte piskas/skakas 

 blomlådor ska hängas på insidan av räcket 

 fåglar får inte matas 

 endast el-grill är tillåtet.  

Skyltning och annonsering är bara tillåtet med tillstånd från styrelsen. 

Åverkan på fastigheten eller gemensamhetsanläggningen är absolut förbjuden. 

Tips för god grannsämja  

Om du blir störd av granne ta vänlig kontakt och berätta vad som stört dig. Om du är 

den störande ta vänligt emot klagomålet och kom överens om att minska/upphöra 

med störningen. 


