ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR
BRF FLORA 12.
Utöver de regler som finns i de ursprungliga hyresavtalen och i föreningens stadgar
har styrelsen för den gemensamma trivseln fastställt dessa ordningsregler:
Cyklar
Cyklar ska ställas på avsedd plats på gården i cykelställen eller i cykelrummet i
källaren. Cyklar får inte parkeras i trapphus, under balkonger eller utanför huset då
det försvårar renhållning och hindrar framkomligheten. Cyklar får inte låsas fast i
annat än cykelställ. Felparkerade cyklar kan forslas bort.
Sopor
Sopor eller andra tillhörigheter får inte ställas utanför respektive dörr i trapphus,
eftersom soporna är en sanitär olägenhet. Alla sopor ska vara väl inlagda i försluten
påse eller paket. De ska kastas i soprummets kärl. Papper kastas i behållare för
returemballage. Glas kastas i kärl för återvinning. När glas kastas i kärlen ska
samtliga dörrar vara stängda för att undvika störande buller. Möbler och andra större
föremål är det var och ens eget ansvar att forsla bort.
Rökning
Rökning får inte ske i allmänna utrymmen som hissar, trapphus, tvättstuga och
källare.
Dörrar
Fastighetens dörrar mot Amiralsgatan och Kungsgatan samt innerdörr till gården ska
alltid vara stängda och låsta. Lägenhetsinnehavare får endast släppa in egna eller
kända besökare. Personer som uppger sig vara reklamutdelare eller försäljare får
liksom andra okända besökare inte släppas in i fastigheten eftersom vi vill undvika
stölder och förstörelse. Alla dörrar i källaren ska vara låsta.
Musik
Musik får inte spelas på hög volym efter kl. 23.00 eller före kl. 07.00 på vardagar och
kl 10.00 på helger. Undvik alltid vad som kan vara störande för grannar och
kringboende. Fönster som vetter mot gården ska vara stängda när musik spelas på
annat än låg volym.
Mattor
Mattor, sängkläder och liknande får inte skakas genom lägenhetsfönster eller på
balkong.
Toaletter
För att undvika stopp i avloppen får självfallet inget som kan förorsaka sådant stopp
spolas ned i fastighetens avlopp.
Styrelsen

