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Trivselregler för Brf Ektorget 

 Gemensamma ytor/utrymmen (gårdsplan, lekplats, källsorteringsrum, tvättstuga 

etc.) skall efterhållas med gott omdöme vid användning. Lämna yta/område så som 

du själv önskar finna den och följ eventuella föreskrifter.  

 Vardagar mellan 20:00-08:00, och helger mellan 21:00-10:00 får inte 

renoveringsarbeten i form av borrande, spikande eller andra högljudda störande 

aktiviteter förekomma. 

 Man ska undvika ljudliga aktiviteter vardagar mellan 22:00-07:00, och helger mellan 

22:00-09:00. Exempel på sådana aktiviteter är dammsugning, använda tvättmaskin 

och torktumlare, stereo eller teve på hög volym. 

 Ska man ha en fest sätter man lämpligen upp ett anslag i entrén. 

 Man ska inte lämna portar och dörrar till gemensamma utrymmen olåsta eller lämna 

ut portkod till obehöriga. 

 Källsorteringsrummet är endast till för hushållssopor, matavfall och återvinning av 

förpackningar, samt tidningar, ljuskällor och småbatterier. Resten åligger var och en 

att själv transportera till återvinningsstation. 

 Hushållssopor får inte ställas ut i trapphus utan skall tas direkt till källsorteringsrum 

när de tas ut ur aktuell lägenhet. 

 Oönskad post, t.ex. reklam och lokaltidning, får inte lämnas i eller kring fastigheten 

utan skall kastas i lämplig papperskorg. 

 Blomlådor får inte sättas upp utanför fönster eller balkongräcke. 

 Personliga tillhörigheter får inte förvaras i entréer, trappuppgångar eller andra 

gemensamma utrymmen. Cyklar och barnvagnar ska förvaras i cykel- resp. 

barnvagnsrum. 

 Vid fel som kan innebära fara för människor eller stor skada på fastighet, t.ex. elfel 

och vattenläcka, ring journummer direkt. Numret finns på vår hemsida och är 

anslaget i entrén. För andra fel, inklusive upptäckt av skadedjur, gör en vanlig 

felanmälan skyndsamt, fördelaktigt genom HSB webbformulär. 

 Man får inte låta sällskapsdjur utföra sina behov på innergården. Man får inte heller 

mata fåglar inom föreningens område. 

 Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen. 

 Meddelande på anslagstavlor i entréer ska ha avsändare; meddelande ska inte vara 

anonyma. Har man satt upp ett meddelande tar man även bort det när det inte är 

aktuellt längre. 

 På balkonger är huvudregeln att endast elgrill är tillåten. 

 Gasolgrill tillåts på balkonger och terrasser som antingen ligger högst upp, eller går 

tillräckligt fritt från överliggande balkonger, fasad och takfot. Detta innebär alla 

terrasser våning 6 och alla balkonger högst upp, förutom de mot Arvid Tydéns Allé. 

Dessutom ingår terrass lgh 6 och balkonger lgh 63 och 80. Man ska av säkerhetsskäl 

ha tillgång till brandsläckare. 

 Kolgrill får användas endast nere på innergården, på det grusade området. Använd 

med fördel föreningens gemensamma grillar! 


