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TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER 
 

 
Dessa  regler  har  fastställts  av  styrelsen  och  har  tillkommit  för  att  skapa  största  möjliga  trivsel.  
Sunt  förnuft  borde  räcka  i  de  flesta  fall,  men  då  olika  människor  har  olika  uppfattning  i  frågor  
om  hänsyn  och  ordning,  är  det  bra  att  skrivna  regler  finns.    
  
Du  har  ansvar  för  att  alla  som  bor  eller  tillfälligt  vistas  i  Din  lägenhet  följer  reglerna.  Den  som  
inte  rättar  sig  efter  reglerna  kan  bli  uppsagd.  
  
Ta hänsyn till grannarna 
Enligt  bostadsrättslagen  (1991:614)  är  man  skyldig  att  visa  hänsyn  till  omkringboende.  En  enkel  
regel  är  att  så  litet  som  möjligt  ska  höras  in  till  Dina  grannar.  Om  Du  planerar  en  större  fest  med  
många  gäster  bör  Du  meddela  Dina  grannar  i  förväg.    
  
Om  en  granne  uppträtt  störande  bör  Du  i  första  hand  framföra  Dina  klagomål  till  denne.  Vill  Du  
inte  kontakta  grannen  kan  Du  vända  Dig  till  styrelsen,  som  då  tar  kontakt  utan  att  uppge  Ditt  
namn.  Om  en  granne  uppträder  störande  upprepade  gånger  bör  Du  kontakta  styrelsen.  Vid  
allvarliga  lägenhetsbråk  kontaktar  Du  polis.  Därigenom  hjälper  Du  föreningen,  som  kommer  att  
informeras.    
  
Klockan  22  till  07  är  det  extra  viktigt  att  undvika  störande  aktiviteter.  
  
Cyklar, barnvagnar mm 
Cyklar  ska  ställas  i  cykelställen  eller  i  cykelkällaren.  Trasiga  cyklar  ska  fraktas  bort  av  ägaren.    
  
Barnvagnar,  pulkor  och  annat  får  inte  ställas  i  trapphusen,  då  de  hindrar  framkomligheten  vid  
olycksfall  och  brand.  De  kan  förvaras  på  källarplanet  under  trappan  eller  i  cykelkällaren.  
  
Dörr-‐/entrémattor,  skor  och  dylikt  får  inte  ställas  utanför  lägenhetsdörren,  då  de  försvårar  
framkomligheten  och  städning  av  trapphusen.  
  
Rökning 
Rökning  är  inte  tillåten  i  trapphus,  hiss  och  övriga  allmänna  lokaler.  
  
Tvättstugan 
Se  separata  regler  som  anslagits  i  tvättstugorna.  
  
  



Balkonger  
Du  får  inte  skaka  mattor  från  balkongen.  
  
Hundar, katter och andra husdjur 
Enligt  lagen  om  tillsyn  av  hundar  och  katter  ska  dessa  hållas  under  uppsyn.  Hundar  ska  vara  
tysta  när  Du  inte  är  hemma.  För  att  hålla  sig  med  mer  udda  husdjur  som  ormar,  ödlor  etc,  krävs  
tillstånd  av  såväl  styrelsen  som  hälsovårdsförvaltningen.  
  
Förråd 
Förvara  inte  värdesaker  i  förråden.  Gasoltuber  får  aldrig  förvaras  i  källaren.  
  
Parabolantenn 
Parabolantenn  får  inte  fästas  i  fasaden  eller  på  balkongräcket.  Den  kan  placeras  på  
balkonggolvet.  
  
Vatten och avlopp 
Läckande  kranar  och  toaletter  kan  förbruka  mycket  vatten.  Anmäl  och  åtgärda  fel  så  snart  de  
uppstår.  
  
Spola  inte  ner  tops,  servetter,  sanitetsbindor,  hushållspapper  eller  annat  papper  i  toaletten.  
Hushållspappret  utvidgar  sig  i  vatten  (jmf  med  toalettpapper  som  krymper)!  Om  Du  på  grund  av  
oaktsamhet  drabbas  av  upprepade  avloppsstopp  kan  styrelsen  ta  ut  ersättning  för  
åtgärdskostnaderna.  
  
Sophantering och källsortering 
Se  separata  föreskrifter  samt  anvisningar  i  utdelade  broschyrer  från  SYSAV.  För  allas  trivsel  är  
det  viktigt  att  alla  följer  gällande  regler  för  sophantering.  
  
  
     


