
 

Föreningslokalens trivselregler: 

Störningar 
Undvik oväsen mellan kl 23:00 och kl 07:00 alla dagar i veckan. 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. 
 
Uteplatsen 
Det är inte tillåtet att grilla på uteplatsen med tändvätska på grund av os och brandrisk. Det är heller 
inte tillåtet att mata fåglar vid uteplatsen eller på marken runt husen. 

Rökning 
Det är inte tillåtet att röka inomhus i föreningslokalen, hissar och samtliga övriga gemensamma 
utrymmen i föreningen pga allergier. Det är förbjudet att kasta fimpar och lämna dessa på marken på 
innergården och runt huset. Du får heller inte gnugga ut cigarettfimpen på fasaden då märken kan 
uppstå.  

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 föreningslokalen på 
Wennerbergsgatan där kan du slänga ofärgat och färgat glas, plast, metaller, kartonger och papper. 
Lämna inget kvar i lokalen, det du tog med dig till lokalen ska du ta med dig därifrån.  

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. Om du inte är nöjd med städning från föregående gäst, vänligen fotografera och 
dokumentera vad som hänt och meddela styrelsen. Vid nedskräpning kan en avgift för städning 
tillfalla den ansvarige medlemmen vid uthyrningen. 

Husdjur 
Husdjur får inte vistas på gårdarna mellan husen. Husdjur får inte vistas i föreningslokalen pga 
allergier.  

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

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

Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen är ansvarig för att villkoren följs under uthyrningen. Följs inte 
de regler som föreningen har satt upp förbehåller sig föreningen rätten att vägra hyra ut 
föreningslokalen till de medlemmar som missköter sig. 


