
ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE I BRF GÄDDAN 

 

En boende har långtgående rättigheter men också vissa skyldigheter, som direkt 

påverkar boendet. Det handlar bl. a om att visa sådan hänsyn till grannarna, att 

dessa inte blir störda. Som boende skall man också se till, att övriga 

familjemedlemmar och gäster följer de ordningsregler som finns. 

För att visa hänsyn till sina grannar ber vi de boende att följa nedanstående 

ordningsregler. 

 

Bestämmelserna är inte fullständiga vilket innebär att även sådant, som inte 

nämns här, kan medföra, att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på 

annat sätt missköter sitt boende. 

 

1. Spela inte musik så att störningar uppkommer för dina grannar. 

 

2. Renovering som medför höga ljud får bara utföras vardagar 8–19 och lördag-söndag  

10–18. Renovering som är störande för grannar är helt förbjudna på Helgdagar förutom 

vanliga söndagar.  Vid renoveringar som kan medföra störningar för grannar skall alltid 

styrelsen meddelas. 

 

3. Undvik störande vattenspolning mellan 23.00 – 06.00 

 

4. Inga föremål får placeras i entré, trapphus eller källargångar 

 

5. Ha tillsyn över dina husdjur, så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, 

trädgårdsytor eller utrymmen i husen. Husdjur får heller inte springa lösa eller 

orsaka störande ljud 

 

6. Parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser e dyl. får ej sättas upp 

utan särskilt tillstånd från Brf Gäddan 

 

7. Grillning på balkong är ej tillåten 

 

8. Blomlådor e dyl. får ej placeras på utsidan av balkong- eller altanräcke, där det 

kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom 

 

9. Rökning i fastigheternas allmänna utrymmen, kasta fimpar på marken intill 

fastigheten eller från balkongen är ej tillåtet 

 

10. Mata inte fåglarna från eller intill fastigheten 

 

11. Brandfarligt gods får ej förvaras i garage och/eller i källarlokal 

 

12. Beakta reglerna för sortering i miljöhus och grovsoprum 

 

13. Bollspel mot husväggar och portar är förbjudet 

Brf Gäddan Styrelsen 


