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Ordningsregler för vår gemensamma trivsel  
 
Säkerhet  

✓ Låt aldrig entréporten stå öppen, se till att porten går i lås och släpp inte in okända 

✓ Håll förrådet som hör till din lägenhet låst med ett kraftigt lås 

✓ Kontrollera regelbundet att lägenhetens brandvarnare fungerar 

✓ Ställ inga föremål utanför lägenheten, i trapphusen, i entréer, i portiker eller andra 

utrymningsvägar, det är otillåtet enligt brandföreskrifterna 

✓ Rök inte i våra gemensamma utrymmen (trapphus, hiss, tvättstuga, entré etc) 

✓ Grilla inte på balkongen eller på gårdarna  

✓ Häng eventuella blomlådor på insidan av balkongräcket 

✓ Låt inte barnen leka i entréer, trapphus, förrådsutrymmen och tvättstugor 

Visa hänsyn till grannar  

✓ Det ska vara tyst i huset efter kl 22. Undvik att t ex tappa upp badvatten, spela hög 

musik, dammsuga, uppträda högljutt i trapphuset eller på annat sätt störa dina 

grannar sena kvällar och nätter 

✓ Informera dina grannar i förväg om du ska fest genom att sätta upp en lapp i porten  

✓ Informera dina grannar när du renoverar med en lapp i porten. Börja inte arbetet 

före kl 8 och avsluta senast kl 20 

✓ Kontrollera att tvättmaskin/torktumlare inte står för nära väggen eller avloppsröret 

för att undvika att vibrationer sprids i huset 

Avfallshantering 

✓ Kasta endast väl förpackade hushållssopor i sopnedkastet 

✓ Följ reglerna som finns anslagna i kretsloppsrummen och på hemsidan 

✓ Skrymmande avfall (möbler, spis, kyl, frys, diskmaskin, stora TV-apparater, 

badkar, garderober, byggavfall etc) får inte lämnas i kretsloppsrummet 

Gemensamma lokaler såsom fritidslokal, bastu och tvättstuga  

✓ Följ ordningsreglerna som finns anslagna i lokalen och på hemsidan 

✓ Städa efter dig och lämna lokalen i det skick du själv vill finna den 

Utanför huset och gårdarna 

✓ Skadegörelse såsom att måla, rista eller liknande är förbjudet 

✓ Kasta inte fimpar 

✓ Lämna inget skräp på gårdarna/portikerna och hjälp till att hålla rent 

✓ Rasta inte husdjur på gårdarna. Tänk på att det allmänna kopplingstvånget gäller 

även här.  
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