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Trivselregler för Brf Henriksdal 
 
 
 

Hänsyn är av central betydelse för att alla ska kunna trivas! Därför är det viktigt att alla 
följer de trivselregler som här anges. Det är du själv som ansvarar för dina gästers 
uppträdande. 

 
Det ska vara tyst i gemensamma utrymmen som trädgård och trapphus efter kl 22. I 
den egna lägenheten gäller låga volymer efter dessa tider. Övrig tid gäller normal 
hänsyn, dvs håll ljud från musik, tv och hemmabio på en nivå som inte stör dina 
grannar. 
 

Tvättstuga 
• Textilier får inte färgas i tvättmaskinerna 
• Torktumlaren användes endast för ren tvätt 
• Stäng fönstret när du lämnar tvättstugan 
• Lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den. Följ anslag i tvättstugan. 
• Det är inte tillåtet tvätta på någon annans tvättid 
• Tomma förpackningar ska slängas i återvinning och inte i tvättstugan. 
• Glöm inte att rengöra samtliga filter 
• Det är inte tillåtet att bedriva tvättverksamhet åt utomstående 
• Om någonting inte fungerar och du gör en felanmälan, skriv då en lapp att detta är 

gjort och av vem 
 

Den egna lägenheten 
Om du ska ha en fest med många gäster är det bra om du kan förvarna dina grannar om 
detta genom att sätta upp ett anslag i entrén. Vid vistelse på balkongen måste man 
tänka på att allt prat hörs mycket väl in till dina grannar. 
 

Rökning 
Rökning är inte tillåten någonstans i fastigheten förutom i den egna lägenheten. Tänk 
även på att vid vistelse på balkong går rök från balkongen in till grannarna. Rökning 
får inte ske i anslutning till lekplatser (rek 4 meter från lekplatsen). 
Det är förbjudet att slänga ut fimpar från balkongen och lägenheten. 
 

Renoveringsarbeten 
Allt som rör renovering har vi samlat i ett eget informationsblad - Regler vid 
renoveringsarbeten i lägenhet. Läs igenom det innan du startar en renovering av din 
lägenhet. 
 

Gården 
Tänk på att allt ljud från gården hörs mycket tydligt in till lägenheterna. Inga matrester 
får lämnas kvar på gården då det kan dra till sig råttor och andra skadedjur. 
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Husdjur 
Hund & katt är välkomna på gården men ska vara rastade på annan plats dessförinnan.  
 

Sophantering 

• Matavfall samlas i särskilda papperspåsar som slängs i någon av de två 
låsförsedda nedkasten (grön lucka), använd din sopnyckel. Papperspåsar 
hämtas i mangelrum och på påsen finns sorteringsanvisningar från VA SYD. 

• Restavfall/Huhållsavfall slängs i någon av de tre låsförsedda nedkasten (grå 
lucka), använd din sopnyckel.  

• Plast, glas, metall, papperskartonger, tidningar och batteriholk sorteras i 
särskilda kärl som finns på gatan.  

• Container för grovsopor ställs ut 4ggr/år  
 

Byggnads- och renoveringsavfall, lysrör och andra tunga eller miljöfarliga saker får var 
och en själv transportera till återvinningsstation. 

 
Det är förbjudet att ställa avfall vid sidan av sopnedkasten.  
 

Trapphus och källargångar 
Enligt Räddningstjänsten får man inte ställa någonting utanför sin ytterdörr eller på övrig 
plats i trapphuset.  Källargångar ska vara helt fria. 
Vi ansvarar tillsammans för entré, trapphus och källargångar. Därför är det viktigt att vi 
förvarar våra saker i de utrymme som tillhör respektive lägenhet och låter övriga 
utrymme vara fria. Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och 
vaktmästare att utföra sina sysslor. 
 

Balkonger 
• Parabolantenn på balkongen är tillåten endast om den inte är synlig utifrån. 
• Målade ytor på balkong ska målas med Nordsjö V Murtex Akryl Fin NCS 

S0502-Y 
• Beklädnad av väggar och tak med trämaterial är inte tillåtet 
• På grund av ökat belastningstryck är det inte tillåtet att använda klinker 

som golvmaterial 
• Rullgardin ska ersättas med likvärdig gardin 

 

Vänliga hälsningar från Styrelsen! 
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