
TRIVSELREGLER 

 Rökning är inte tillåten på balkonger, på uteplatser och i allmänna utrymmen i våra 

byggnader. §38 stadgarna. 

 Ha gärna fest i din lägenhet. Men med dämpade ljudnivåer.  Efter kl 22.00 skall det vara tyst 

och lugnt. Alla har rätt till nattro. 

 Renovera gärna i din lägenhet. Men endast på vardagar. Och endast mellan kl  8.00-19.00. 

Inte på söndagar eller andra helgdagar. 

 Byta däck på bilen gör du på din p-plats eller hos en däckfirma.  På alla andra platser på 

vår mark får du inte skruva på din bil. Det är inte tillåtet att förvara däcken i källarförråd. 

 Din hund rastar du i närliggande parkområde. På mark nära våra fastigheter vill ingen se 

hundkiss  och hundbajs.  Alla hundar ska vara kopplade året runt. 

 Mata inte fåglar från din lägenhet eller i närheten av våra fastigheter. Maten lockar även hit 

andra skadedjur såsom råttor. Vi betalar 25 tusen/år för råttbekämpning.  

 Alla trapphus och källargångar ska vara fria från barnvagnar och liknande. Vid olyckor ska 

räddningspersonal ta sig in och de boende ska ta sig ut utan hinder.   

 Dörrmattor, barnvagnar, rollatorer, pulkor och dylikt får inte stå i trapphus eller 

källargångar. De hindrar framkomlighet vid fara eller vid städning.  

 Barnvagnar ställer vi i barnvagnsrummen. Cyklar i cykelrummen eller i cykelställen utanför 

entréerna.   

 Blomlådor, parabolantenner eller annat får du inte hänga utanför balkongräcket.  

 Spel och lek med liten eller stor boll mot våra husfasader är inte lämpligt. Dels kan 

fasadplattor lossna eller glas krossas, dels skapas negativa ljud för boende. 

 Alla sopor sorteras. Se särskilda anvisningar i skriften ”Sophantering”.  Finns att hämta på 

expeditionen.    

 Höst och vår kommer sop-containers att ställas ut. 

 Grilla aldrig balkongen. Gäller alla sorters grillar. Dels på grund av brandrisk, dels gillar din 

granne inte matoset. 

 Låt alltid en fackman installera tvättmaskin och diskmaskin. Då undviker du risken för 

framtida problem.  

 Droppar vattenkranen eller rinner det dåligt i avloppet. Ring NBPC 031-535166. De fixar 

utan kostnad.  

För ett säkert och trivsamt boende 

Brf Barometern    
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