Trivselregler Brf Källorna
För allas trivsel och trevnad inom bostadsrättsföreningen finns vissa
ordningsregler som ska följas av medlemmarna, deras gäster och övriga som
tillfälligt vistas här. Vi hjälps åt att ta hand om våra hus för att hålla nere
driftskostnaderna.


Vi hjälps åt att hålla fint i våra trappuppgångar och trappor. Enligt gällande
lagstiftning är det inte tillåtet att ha cyklar, leksaker, skor, barnvagnar, soppåsar etc
i entréer, trappuppgångar eller på trappavsatser. Ställ inte heller cyklar i passagen
mellan port och gård och låt inga föremål stå utanför vindsförråden på vinden. Allt
på grund av brandskyddssäkerheten.



Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, källare
eller vind. Släng inte fimpar och snus varken i porten eller på gården. Har du haft
fest måste du plocka bort fimpar efter dig och dina gäster.



De flesta stereo- och TV-apparater har idag en effekt som vida överskrider behovet
i en normal lägenhet. Anpassa därför ljudstyrkan, så grannarna inte störs. Tänk på
att ett öppet fönster sprider ljudet ut över ett stort område. Tänk också på att vara
tysta på gården på nätterna då ljudet sprider sig. Efter kl 22.00 (framförallt på
vardagar och söndagar) ska volymen vara låg.



Renoveringsarbeten får inte ske sena kvällar. Tänk på att större renoveringar eller
åtgärder på lägenhetens konstruktion ska godkännas av styrelsen.



Det innebär stora kostnader för föreningen varje gång grovsopor måste
transporteras bort från soprummet. Denna extra kostnad hamnar i slutändan på
månadsavgifterna/hyrorna. Ta själv hand om dina grovsopor (kylskåp, möbler,
elektriska apparater mm) och ställ dem inte i soprummet.



För att undvika att obehöriga kommer in i våra hus är det viktigt att alla ser till att
portar och dörrar in till trapphusen hålls stängda.



Städa alltid tvättstugan efter dig och respektera bokade tvättider. Torka av
maskinerna, sopa och våttorka golvet samt rensa luddfiltret till torktumlaren. Får du
förhinder att tvätta, boka av din tid snarast, så att andra får möjlighet att använda
tvättstugan. Flytta alltid tvättkolven efter avslutad tvätt. Inga djur har tillträde till
tvättstugan.

