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TRIVSELREGLER  
 

För ett trevlig boende finns en del saker vi bör tänka på. Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans 
äger och förvaltar husen. Genom att följa trivselreglerna bidrar vi alla till god gemenskap och lägre 
kostnader.  
 
Biltvätt 
Det är av miljöskäl inte tillåtet att tvätta eller spola av bilen på föreningens område.  
 
Felanmälan 
Felanmälan ska skyndsamt göras till HSB, antingen via deras hemsida eller via telefon 010-442 24 24. 
Det som ej tillhör föreningens ansvar bekostas av lägenhetsinnehavaren. Se stadgarna för en utförlig 
beskrivning om vem som ansvarar för vad.  
 
Grillning 
Iaktta försiktighet vid grillning och tänk på brandrisken. Ur försäkringssynpunkt kan oaktsamhet leda till 
utebliven ersättning för den boende och föreningen. Tänk även på att visa hänsyn till dina grannar. 
Använd gärna eltändare istället för brandfarliga vätskor.  
 
Grusgångar 
Grusgångarna är inte till för att framföra motorfordon och det är heller inte lämpligt att använda som 
cykelgenomfart. Området är till för lek och avkoppling runt och kring lekplats och odlingslotter. 
 
Oljud och buller  
Visa hänsyn till dina grannar. Det ska vara tyst mellan kl 22-06 söndag-torsdag samt mellan kl 23-07 
fredag-lördag. 
 
Odlingslotter och trädgårdar  
Odlingslotter och trädgårdar ska skötas för att ge området ett välvårdat intryck. De ska hållas fria från 
ogräs så att inte intilliggande trädgårdar eller odlingslotter drabbas. Tips för enklare skötsel kan tex 
vara att använda odlingslådor eller att på odlingslotterna anlägga gräsmatta. Visa respekt och plocka 
inte frukt, bär och liknande från odlingslott som inte är din.   
 
Avfallshantering och källsortering 
Hushållssopor slängs i soprummet på hörnet vid Kamomillvägen/Taklöksvägen. Återvinning för 
matavfall, kartong, plast, glas mm finns i det gula huset vid parkering 1-14 längs Kamomillvägen. Tänk 
på att skräp som hamnar i soprummet och återvinningsrummet och som inte har där att göra kostar 
föreningen pengar genom bortforsling och i slutändan hamnar kostnaden på våra månadsavgifter.  
 
Ändringar i lägenhet/trädgård 
Omfattande förändringar i lägenheten kräver styrelsens tillstånd. Vill ni bygga altan, anlägga 
plattsättning eller annat i trädgården krävs styrelsens tillstånd. Ingen åverkan får göras på de putsade 
fasaderna utan styrelsens tillstånd. 


