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1.

Borrning, spikning, uppsättning av skåp, etc. får endast ske mellan
kl. 07:00 - 19:00. Sön- och helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton och
midsommarafton är dessa aktiviteter, ej tillåtna.
Bilning av badrum får endast ske vardagar mellan 08:00 - 16:00.

2.

Mellan kl. 22:00 - 07:00 ska det vara tyst. Det är inte tillåtet att tvätta
i egna tvättmaskiner, spela hög musik eller annat som stör grannarna.
Dämpa volymen på radio och TV. När vi anordnar fest i den egna bostaden
bör vi meddela grannarna och visa hänsyn.

3.

Komposterbart avfall och restavfall, som läggs i föreningens sopstation,
skall vara väl sorterade. Återvinningsstationen för papper, kartong, glas,
metall- och plastförpackningar samt batterier skall användas.

4.

Balkonger och uteplatser får inte användas för att piska och skaka mattor på.
Tvätt får inte hängas synligt på balkongen. Blomsterlådor får inte hänga på
utsidan av balkongen. Elgrillar är tillåtna på våra balkonger. Gasolgrillar är tillåtna på
uteplatserna minst 3 meter från husväggarna. Däremot får man inte använda gasolgrill om
man har partytält eller paviljong. Kolgrillar är inte tillåtna på balkonger och uteplatser utan
enbart på våra för ändamålet iordningsställda grillplatser.

5.

Hundar måste alltid hållas kopplade och får inte förorena på gårdar och
lekplatser. Katter får inte springa lösa.

6.

Bilkörning och parkering (gäller även motorcyklar) inom området är
förbjudet. Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre
föremål, eller om du p.g.a. handikapp inte kan gå från parkeringen.
Mopedåkning inom föreningens område är inte tillåten.

7.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar, rullatorer eller liknande i vestibuler,
trappuppgångar eller källargångar. Cyklar får heller inte stå i barnvagnsutrymmet.

8.

Torkmattor utanför dörrarna får inte förekomma.

9.

Dörrar till källare och cykelrum skall hållas låsta.

10.

Det är absolut förbjudet att röka i föreningens allmänna utrymmen inkl,
trappuppgångar, hissar och tvättstuga.
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