Trivsel & ordningsregrer för BRF-Terrasshuset,
Landvetter.
Fastställda av styrelsen den ...2016_08_2g

Ansvar för ordningen:
styrelsens uppgift är att ta hand orn den löpande
forvaltningen samt att verkställa de beslut
som tÖreningsstämman fattar. I den löpande
förvaltningen ingår också foreningens
ordningsfrågor.

\-'

styrelsen har därmed ansvaret för föreningens
ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär
ett gemensamt ansvar. som medlem i föreningen
har du inte bara rätten till en bostad i
föreningens hus, du har också skyldighet mot
fcireningen och övriga medlemmar och
boende. utöver ordn in gsregrerna gä rer foren ingens
stadga
r

r.

För vem gäller ordningsreglerna:
ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavarare.
Även övriga
familjemedlemmar eller hantverkare som utför arbete
åt dig i lägenhet. ordningsreglerna
gäller också andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglera inte följs:
om ordningsreglerna inte foljs kan styrelsen iallvarliga fall ifrågasätta om
du skallfå bo kvar.
Förseelse av liten betydelse för foreningen och övriga medlemmar
kan inte leda till
uppsägning. lnnan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna
måste styrelsen
uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen
trots uppmaning till efterrättelse inte fciljer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Trivsel &

Ordningsregler:

1(s)

Allmän aktsamhet:
var aktsam om och vårda väl foreningens
egendom. Kostnader för underhåll och
reparationer betalas av alla gemensamt.

Säkerhet:
Tillsammans ska viförhindra inbrott och
skadegörerse.

Kontrollera att portar (ytterdörrar) respektive
dörrar till innergård går i läs efter in- eller
utpassering. Ha gärna din egen dörr råst även
om du är hemma.
Porten(ytterdörren) skall inte ställas upp. om den
måste ställas upp en kort stund ex vid inoch utflyttning, så skall den återställas omedelbart
efteråt. Dörrarna till innergården skall
alltid vara stängda. Får inte ställas upp.
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad
med brandvarnare.
Om det uppstår skador på fastigheten skall detta anmäias till fastighetsskötaren
eller
styre lse n.

Nycklar/tagg:
vid fÖrlust av nycklar skall detta omedelbart anmälas till fastighetsskötaren och nya beställas
av honom.
Vid förlust avtagg skall detta omedelbart anmälas

till styrelsens crdförande som då kan
spärra den förlorade taggen. En ny kan då erhåilas av ordförande.

Garage:
Garaget tillhör inte föreningen utan ägs av Tornstaden. Vid inbrott igaraget skall anmälan
göras tillTornstaden och man ska också kontakta sitt försäkringsbolag samt !nformera

styrelsen. lgaraget finns l<amera uppmonterat. Dessa kameror kan någon iföreningens
styrelse läsa av vid behov, ex inbrott.

Balkonger:
2(5)

Blomsterlådor skall hängas, av säkerhetsskä1,
på räckets insida. vattna med måtta
så att inte
vatten rinner nertillSrannen under.
Detta gällerockså om Du hängertvätt pä
balkongen.
Det är forbjudet att hänga ut samt
att piska mattor och riknande över balkongräcket.

Matning av fåglar från balkongen är inte
tillåtet. Rester av fågelmat kan locka råttor till
fastigheten.
Det är forbjudet att kasta fimpar från
balkongen.

u.

uppsättning av antenner, paraboler eller andra
arrangemang pä balkongen som kan störa
exteriören skall inhämta styrelsen medgivande.

v

Vid grillning på balkong är det fcirbjudet
att använda engångsgrill eller kolgrill d v s öppen
eld' Gasolgrill är tillåtet. En brandsläckare eller
tillgång till vatten rekommenderas. Grillning
får inte ske nära yttervägg.
Det är absolut forbjudet att förvara gasolbehållare/flaskor
iförrådet. Läs på nätet vilka
regler som gäller för orika gasorbehåilare i bostadsrägenheter.
sök på gasorforeningen.se

Fyrverkeripjäser får absolut inte avskjutas från
balkong eller innergård.

lnnergården:
lnnergården är för allas trivsel. Tänk på att innergården är lyhörd.
Föräldrar ansvarar för att bai'nens leksakei-, cykiar mrn samias
upp efter ciagens siut.
Fimpar får Inte slängas på innergården.

Grillar och marschaller får inte placeras i anslutning till fastigheten.
Grinden till innergården skall vara stäned. lnformera alla ihushållet att beakta
detta.
Ytterdöruarna till innergården skall alltid vara stängda. Det är förbjudet att sätta upp
dessa. Lär era barn/ungdomär att använda poriteiefonen ifall de inte har en tagg med
sig
istället för att de idag står och rycker idörren. All sabotage mot dörrarna belastar vår
gemensamma ekonomi.

Portftra

pp u p pgå ng/h issa r:

3(s)

Trappuppgångar och utrymme utanför
varje våning får inte under några omständigheter
användas som förvaring av hushållssopor
eller privata ägodelar ex cyklar/barnvagnar/
rollatorer' Detta med hänsyn till brandsäkerheten,
framtagna av brandsäkerhetsstyrelsen,
som vi måste efterleva.
Det är heller inte tillåtet att röka innanför port
eller itrappuppgångar och hiss.
Lägg inte

torkmattor utanför !ägenhetsdörr. Det utgör ett hinder
för städningen.

Lägenhetsunderhåll:
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för underhåll
av lägenheten. Vad som ingår i lägenheten
och som skall underhållas framgår av foreningens
stadgar. Läs stadgarna.

Till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning
i kök och badrum, glas och
bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. om något går
sönder är Du skyldig att se till att
detta repareras.
Det är viktigt att du har uppsikt över våtutrymmen. Läckageskador
är dyra och leder till stort
obehag fcir den som drabbas.

Förräd/ cykelru m:
Till Din lägenhet hör ett förråd. Förrådet är märkt med ett nummer som
är kopplat till din
lägenhet. Du får absolut inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan
deras

tillstånd. Förvaring av saker utanfor förråden är inte tillåtet.
Se

till att dörren är ordentligt stängd när du går därifrån.

Musik, party mm:
Normalt skall "frid råda" både inomhus och på innergården mellan 22.00 och 08.00. om ni
planerar en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era
grannar att ni ska ha fest. Det är ju vanligt att man sätter upp en lapp itrappuppgången men
den metoden är inte juridiskt hållbar. Kontakta gärna grannarna rnuntligen. Be grannarna att
höra av sig så fort de blir störda och om de skulle knacka på så sänk genast volymen.

Husdjur:
4(s)
Det är forbjudet att ha kräldjur ex ormar
samt giftiga skorpioner och spindlar i lägenheterna,
lnnehavare av husdjur är skyldiga att
övervaka att dessa inte stör eller förorenar
i
fastigheten' De får heller inte rastas på innergården.
rnnergården är ingen genomgängsväg
vid rastning eftersom djuren ofta inte hinner passera
gården innan en ,,olycka,, sker. Hundar
skall vara kopplade. Ägaren ansvarar för
att procka upp efter husdjuren.

Rökning:
Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hiss, eiler
andra gemensamma utrymmen.

Störningar/oljud:
Vi är måna om att de som bor ifastigheten ska ha en lugn
och trygg boendemiljö. Tänk på
grannarna när du använder tv, radio, stereo o.d.
Många av grannarna kan störas av
tvättmaskiner på kvällar och morgnar. speciellt vid centrifugering
kan en tvättmaskin bullra
mycket. Detta gäller även burrrande hantverksjobb ex borra, spika
och
såga.

.

verksamhet såväl

inom- som utomhus.
Skulle Du blistörd av din granne så skall du ifcirsta hand kontakta denne och försöka
lösa
problemet. En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör och
sedan få en
chans att bättra sig. Fungerar inte detta så får du kontakta styrelsen. I detta skede bör du
ha
dokumenterat störningarna så noga som möjligt ex tid, datum och hur du blev störd.

Förändringar i lägenheten:
lbland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. Mindre förändringar får göras
lägenheten. Du fårt ex iägga nya golv sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i kökei.

i

När det gäller väsentliga förändringar så måste man få styrelsens medgivande ex ta ner en
vägg, dra nya rör i kök och badrum. Detta gäller också om man vill sätta upp markiser

och/eller glasa in balkongen. lbland l<an det också behövas bygganmälan för att vidta vissa
åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.
När du skall installera tvätt-eller diskmaskin, iåt en fackman göra detta.

Om du avser att flytta:

5is)

Kontakta styrelsen angående vilka rutiner
som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den
som
övertar din lägenhet också skall godkännas
som medlem i föreningen av styrelsen innan
inflyttning får ske.

Dessa ordningsregler skall förvaras i den
svarta pärm, som alla fick av Tornstaden då vi

flyttade hit, och

ror

om man ftyttar.

