Trivselregler Brf Prunus
Allmänt
För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker att tänka på för oss som bor i
föreningen. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt
boende ännu mer trivsamt. Genom att följa dessa trivselregler kan alla bidra till den goda
gemenskapen i vår förening.
* Rökare släng inte fimpar ner från balkong, framför porten eller på trottoaren, ta ansvar
också för att era vänner inte gör detta heller för allas trevnad. Tänk på att rökning på balkong
& uteplats gör att röken sprider sig till ovanliggande lägenheter.
* Spiller du i trappan eller i hissen får du gärna torka upp efter dig!
* För allmän trivsel och god sämja bland alla i huset boende ska vi vara aktsamma om och väl
vårda föreningens egendom. Tänk på att reparationer ökar kostnader för alla.
* Att inte lämna ut portkoder till obehöriga
Gästparkering: Vi har endast två gästparkeringar i föreningen. Vänligen respektera
detta och parkera inte er privata bil där för allas trevnad.
Cyklar och barnvagnar: Cyklar, barnvagnar eller andra transportmedel får inte ställas i
portar och inte heller i allmänna utrymmen med personliga tillhörigheter. Cyklar och mopeder
skall ställas i ”cykelförrådet” alt anvisad plats och inte inne på gården.
Grillning: Grillning är tillåtet på balkong med gasol & elgrill & uteplats med gasol,elgrill och
kolgrill. Tändvätska är förbjudet!.Gasolflaska får ej överstiga P6 på balkonger. Det är ej
tillåtet att grilla på föreningens allmänna ytor.
Trivsel: Tänk på att ditt golv är grannens tak, Speciellt vid en fest. För allas trevnad så
meddela gärna närliggande grannar i god tid när ni planerar att ha fest. Borra helst inte efter kl
19:00 då många barn sover då.
Hundar: Inom föreningens område skall hundar alltid vara kopplade och får absolut ej rastas
på gården!

