
Trivsel- och ordningsregler för Boende 

 
Störningar 
Undvik väsen mellan kl 22:00 och kl 07:00 alla 
dagar i veckan. Undvik att gå med hårda skor 
inomhus och tappa inte upp badvatten nattetid. 
Du ansvarar även för att dina besökare inte stör 
grannarna. Meddela gärna grannarna i förväg om 
du ska ha fest och tänk på att hålla nere 
ljudnivån. 

Trapphus och Korridorer 
Det är inte tillåtet att placera saker, t. ex. 
dörrmattor och barnvagnar, i trapphuset och 
korridorer då det bryter mot trivselreglerna och 
brandskyddsföreskrifter. Dessa utrymmen skall 
kunna användas för evakuering vid eventuell 
brand samt sjuktransporter och skall kunna 
städas utan svårighet för städpersonal. 
 
 

 

Balkong och Uteplats 
Fönster och balkonguteplats får inte användas 
för att skaka och vädra mattor, sängkläder och 
kläder. Det är inte tillåtet att kasta saker från 
balkongen. Blomlådor och vädringsräcken 
skall placeras på insidan av balkongräcket 
(pga säkerhetsrisk). Det är inte tillåtet att grilla 
på balkongen med kolgrill och med tändvätska 
på grund av os och brandrisk. Det är heller 
inte tillåtet att mata fåglar från balkongen eller 
på marken runt husen. 

Rökning 
Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar 
och samtliga övriga gemensamma utrymmen. 
Det är förbjudet att kasta fimpar från 
balkongen och fönstret då fimpar kan ladda på 
andras balkonger, i rabatterna eller på 
personer på trottoaren nedanför balkongen. 
Du får heller inte gnugga ut cigarettfimpen på 
fasaden då märken kan uppstå. 

Källare och Vind 
Dörrar till källare och vind skall alltid hållas låsta. Branddörrar skall alltid vara stängda! På grund 
av brandföreskrifter och framkomlighet är det inte tillåtet att ställa saker i gångarna utanför förråd. 
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Sopor 
Låt alltid blöta sopor rinna av och knyt ihop soppåsen innan du kastar den. Sortera ditt avfall så att 
så mycket som möjligt återvinns. Återvinningsstationen är ca 60 meter från entrén på 
Wennerbergsgatan där kan du slänga ofärgat och färgat glas, plast, metaller, kartonger och 
papper. 

Återvinning och Grovsopor 
Kontakta kommunen för information om närmaste miljöstation och återvinningscentral. Grovsopor 
som möbler, elektronik prylar, farligt avfall får inte slängas i föreningens soprum. Det belastar 
föreningen med extra avgifter. 

Skräp 
Skräpa inte ner på de gemensamma utrymmena och var rädd om planteringar och annan 
gemensam utrustning. Inga andra sopor än hushållssopor får slängas i soprummet, inget får 
lämnas på golvet inne i soprummet. 

Husdjur 
Husdjur får inte vistas på gårdarna mellan husen eller i tvättstugan. Håll ditt husdjur kopplat inom 
de gemensamma utrymmena och plock upp eventuell avföring. 

Cyklar 
Cyklar skall parkeras i cykelställ eller i cykelrummen. Det är inte tillåtet att ställa cyklar längst med 
husväggarna eller på trottoaren eftersom detta försvårar städning och framkomlighet. 

Parabol 
Parabol får inte monteras utan styrelsens tillstånd. 

Toaletter 
Det är inte tillåtet att spola ned något annat än toalettpapper i toaletterna. 

Besittningsrätt 
Boende som trots påpekanden missköter sig mister sin besittningsrätt till lägenheten. 
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