Ordningsföreskrifter för Bostadsrättsföreningen DALEN fastställda 2015-12-07
Välkomna till Föreningen!
Vi vill med nedanstående upplysningar och ordningsföreskrifter göra det lättare för oss alla
att trivas inom vår bostadsrättsförening.
1.

Bostadsrättsinnehavaren skall väl vårda och aktsamt begagna såväl egen lägenhet som
föreningens egendom i övrigt.

2.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte
heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

3.

Vi eftersträvar så liten biltrafik som möjligt på de inre gårdarna. Ett bevakningsföretag
utfärdar p-bot till de som inte följer parkeringsbestämmelserna.
Det är tillåtet att köra fram till porten om man har tunga saker att bära eller frakta,
men man får endast göra en tio minuters parkering i samband med detta.
Fordon som nyttjas vid flyttning är undantagna från våra parkeringsbestämmelser. All
annan parkering inom fastigheten är förbjuden.

4.

I lägenheten får inte utföras för andra störande arbete eller bedriva yrkes- eller
affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

5.

Vid användning av sopnedkast skall sopor och dylikt vara väl inslagna i slutna paket.
Grovsoper får inte ställas utanför soprummen eller i källare och trapphus. Två gånger om året
sker insamling/hämtning av grovsopor, tidpunkter för detta anslås på trapphusens
anslagstavlor.
Övrig tid av året måste den enskilde själv transportera sina grovsopor till kommunens
sopstationer (t.ex. vid Görla).

6.

De förskrifter som gäller för centralantennanläggning eller bredbandsanslutning skall följas.
Utomhusantenn, parabolantenn eller annan typ av antenn för mottagning av TV-, FM- eller
annan radiosignal får inte uppsättas utan styrelses tillstånd. Vid ett medgivande om
uppsättning måste följande bestämmelser följas:
Åverkan på balkong får inte göras genom håltagning, kapning, svetsning eller liknande åtgärd.
Med ”balkong” avses betonggolvet, betongtaket, husväggen samt metallräcket.
Uppsättning skall utföras av en CANT- auktoriserad antenninstallatör.
Alternativt kan en installatör som är godkänd av Viasat, Canal Digital eller Boxer användas .
Kontakta leverantören av din radiosignal för att få uppgifter om rekommenderade
installatörer.
Antennen får inte med någon del vara placerad utanför balkongens räcke.
Om antennen monteras utan att förankras t.ex. genom att ett stativ ställs på balkonggolvet,
skall monteringen kompletteras så att risk för nedfallande föremål minimeras.

7.

Om akut skada eller brister uppstår i lägenheten av sådan natur att dess avhjälpande inte kan
vänta skall föreningen utan dröjsmål underrättas om detta. Anmälan skall göras om
vattenkranar är otäta och om avlopp blivit tilltäppta. Men i första hand gäller för den enskilde
att själv rengöra golvbrunnar och vattenlås i bad- och wc rum samt vattenlås och avloppsrör
under diskbänk i kök.

8.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är
skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser stängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter
tillsägelse från styrelsen kan i allvarliga fall komma att bli uppsagd från lägenheten.
Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som tex trapphus och
tvättstuga.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 till kl 6 på
morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du
fest så informera grannarna i god tid innan om Du tror att du stör.

9.

Gård, trapphus, trappor eller källargångar får inte belamras av skräp, packlådor, cyklar etc.

11.

Sparsamhet med varmt och kallt vatten skall iakttas. Vattenkran får inte lämnas öppen medan
ledningen är avstängd för reparation.

12.

Dörrar till vind och källare skall hållas låsta. Ytterportarna skall vara stängda och låsta mellan
kl. 21 -06.

13.

Balkonger får inte användas för
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering
b) skakning av mattor, sängkläder m m.
c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke
Placera blomlådor innanför balkongräcket.
Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig
nederbörd och /eller snösmältning.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen samt bygglov.

14.

För piskning av möbler, mattor, sängkläder m m finns piskställning på gården.

15.

Torkmattor får inte utläggas i trapphusen.

16.

Tvättstugorna kan disponeras med ett förmiddagspass kl. 0700 – 1300 eller med ett
eftermiddagspass kl. 1300 – 1900, söndagar 1300 – 1700. De maskinella
utrustningarna som stör genom sitt bullrande, får alltså inte startas upp eller användas
tidigare respektive senare än de angivna tiderna.
På helgdagar får ingen maskinell utrustning användas som stör.

17.

Vid användning av fastighetens utrymmen för tvätt, tork etc. skall de särskilda föreskrifterna
enligt punkt 16 följas.

18.

Parkettgolv får inte tvättas eller skuras av med vatten.

19.

Skyltning genom anslag på husens ytterväggar eller i trapphus får inte ske utan styrelsens
tillstånd.

20.

Ovanstående föreskrifter skall iakttas av bostadsrättsinnehavaren och dess boende eller de
som är i lägenheten.
Följer du dessa föreskrifter bidrar till det trivsamma boende som vi eftersträvar i
Bostadsrättsföreningen Dalen

