
 Brf Ättegrenen 2لـ  المريحقواعد السكن 

السكن المريح  ( قواعدflerfamiljshusيوجد في المباني السكنية متعددة الشقق، وما ُيطلق عليها بالسويدية)

(Trivselregler.والتي يتوجب على السكان أخذها بعين االعتبار لكي يشعر الجميع بالراحة )  معاً يمكننا خلق

 جو سكني مريح لكافة القاطنين هنا. 

نطبق ييجب الحفاظ على الشقة مع المساحات المرتبطة بها مثل الشرفة، والمدخل، والقبو والعناية بهم.  .1

 والمساحات الخضراء بجوار المنازل. (Loftgångarسالمة )لى الساللم وممرات الهذا أيضاً ع

 .  (اندرا هاندي )نظام ( عند الرغبة بتأجير  شخص بعقدStyrelsenيجب أخذ موافقة مجلس اإلدارة ) .2

 ،الطوارئ يجب استخدام أرقام الطوارئ الموجودة على لوحات اإلعالنات عند مدخل البناء فقط في حالة .3

 فية في حالة إساءة االستخدام.وسيتم فرض رسوم إضا

تفرض رسوم  ،يجب رمي النفايات المنزلية والقمامة كبيرة الحجم في المكان المخصص لهذا الغرض .4

 إضافية عند عدم االلتزام.

مجلس  يجب على الجميع المشاركة في أيام التنظيف الجماعية والمهام المشتركة األخرى التي يقررها .5

 اإلدارة.

 عدماالعتبار عين  األخذ في من خالل إظهار قدر كبير من االحترام لجيرانك في جميع األوقات يجب عليك .6

الحوائط  إصدار أصوات مزعجة مثل الموسيقى الصاخبة، وعدم استخدام المثقاب أو تثبيت المسامير في

ية مثل الغسالة ومجفف الشعر في وقت وما إليه من أعمال الترميم، وتجنب استخدام األجهزة المنزل

ُيسمح بما ورد  متأخر في المساء والليل. إذا تم إلقاء مواد البناء من الدرابزين، فيجب إزالتها على الفور.

 أعاله فقط خالل األوقات التالية: 

  20:00 - 08:00أيام الدوام الرسمي بين الساعة  ▪

  .18:00 - 10:00 الساعة عطالت نهاية األسبوع بين  ▪

 مساًء في عطالت نهاية األسبوع.(  8ُيسمح باستخدام الغسالة والمجفف حتى الساعة  الحظة!م)

 يجب وضع أحواض الزهور وأطباق استقبال القنوات الفضائية داخل درابزين الشرفة.  .7

 ال ُيسمح بالشوي في الشرفة أو الشقة أو الممر، ألن الدخان الناتج من الشواء يمكن أن يزعج جيرانك. .8

 السيارات. بيمنع وقوف السيارات أمام البوابة. يجب إيقاف السيارات في الموقف الخاص  .9

اطق اللعب المخصصة لألطفال أو أحواض أن حيوانك األليف ال يقوم بإزعاج جيرانك أو تلويث من تأكد .10

 الزهور أو الحديقة أو غيرها من المناطق المحيطة بالمنزل.

 ال يجوز نفض وتنظيف السجاد والمالبس وما في حكمها من العلية أو شرفة الشقة.  .11

مة من عربات األطفال على الدرج أو في الردهات وذلك ألسباب تتعلق بالسال وأال تقم بوضع األشياء  .12

 الحرائق وتسهيل التنظيف.

 يمنع تثبيت أي شيء على الواجهة أو السور حيث سيتم مطالبتك بالتعويض عن الضرر المحتمل.  .13

 المبنى. يء ف دفالحافظة على في فصل الشتاء للمأبواب ممرات السالمة مغلقة دائماً  ابقاءيجب  .14



 سالمة والشرفة.يمنع رمي أعقاب السجائر من ممر ال .15

ً  قم .16 وذلك  في حالة الشك بوجود حشرات أو فئران في الشقة Anticimex شركةبإبالغ مجلس اإلدارة و  فورا

 شكلة. للحصول على معالجة مجانية لهذه الم
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