
 

 

                        Trivselregler 
                                 för  

                                     brf Dromedaren  

                                       

 

 

Styrelsen har utformat följande trivselregler, det går naturligtvis inte att skriva allt i detalj, ytterst handlar det om 

hänsyn, omdöme och sunt förnuft och att alla tar sitt ansvar och bidrar till att vi har ett trivsamt boende och 

trevligt område. 

 

 

Våra allmänna utrymmen skall vara till nytta och glädje för alla. Om ordning och reda skall bestå måste alla 

respektera föreningens trivselregler. 
 

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen 

 

Pälsdjur får inte vistas i tvättstugor, samlingslokal, hobbyrum och bastu/relaxen. 

 

Entréer och trappuppgångar är att betrakta som husens skyltfönster och ett välskött trapphus är till glädje för 

alla. Mattor får inte läggas ut framför lägenhetsdörren då det försvårar städningen. 

 

De tider som gäller för låsta entrédörrar skall respekteras, hinder för att dörrarna inte skall kunna gå i lås för inte 

förekomma. 

 

Källar- och vindsdörrar får inte lämnas olåsta och belysning skall släckas där det inte sker med automatik. 

I förrådsutrymmen får inte målarfärg eller andra kemikalier förvaras.             

Förrådsutrymmena får endast användas till avsett ändamål. 

  

Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrummen eller i cykelställen utomhus. 

 

I tvättstugorna skall de anvisningar som finns anslagna följas och efter användning gör var och en omsorgsfullt ren 

använd utrustning samt lokal och torkrum.                                                              
Lämna alltid tvättstugan i det skick du vill finna den!                                                                                                                                              
Kom ihåg att ta bort tvättklossen från bokningstavlan efter avslutat tvättpass. 

 

I soprummet gäller källsortering, soporna ska läggas i de kärl som är märkta för sitt innehåll. 

   Grovsopor som inte ”platsar” i avsedda kärl får varje hushåll ta hand om själv och lämna på  

   återvinningscentralen Långtå. 

 

Parkering får endast ske på markerade parkeringsplatser. 

 

Alla som har en hyrd parkeringsplats, en carport eller ett garage skall parkera sin bil där i största möjligaste 

mån. Ingen parkeringsplats får användas för långtidsparkering eller uppställningsplats för icke körbara fordon. 

 
   Garagen får inte användas till annat än att ställa in motorfordon och tillhörande släpvagn.          

    Alla fordon i garagen måste vara lätt flyttbara/ körbara.  

För motorvärmarna gäller att motorvärmarsladden inte får lämnas kvar i uttaget vid avfärd. 

Biltvätt får inte ske inom föreningens område. 

Ägare till hundar och katter måste noga övervaka dessa så att de inte förorenar eller för oljud.                                                                                                                                 

Rastning av hundar inom förenings områden är inte tillåten, om olyckan är framme skall du ta upp det hunden 

lämnat efter sig. 

Matning av fåglar är förbjuden i närheten av husen. 



För rökare och snusare gäller att inga fimpar eller snus slängs från balkongen eller lämnas på marken, varken vid 

entréerna eller på parkeringarna. Askkoppar finns uppsatta vid varje entré. 

Fina gräsmattor och planteringar ökar trivseln i området men kräver förutom skötsel och underhåll även 

aktsamhet. Gräsmattorna tål normal nötning men ihållande slitage, t ex om man tar genvägar över dem kan snabbt 

fördärva dem.  

Grillning på de gemensamma uteplatserna sker under eget ansvar.                                                                             

På den egna balkongen får endast elgrill användas. 

Bensin eller andra brandfarliga vätskor, gasoltuber eller annan gas (av större modell) får inte förvaras i 

lägenheten, på balkonger eller i källar-och vindsförråd. 

Toaletten får endast det som kommer ur kroppen samt toalettpapper spolas ner. Wc-block som fästs på toalettringen 

och som kan riskera att spolas ner får inte användas. 

Tänk på att ”frid skall råda” mellan 22:00 – 07:00. 

 

Råder någon form av osäkerhet ta alltid kontakt med styrelsen och stäm av. 

 

Söderhamn i november 2021.  

Styrelsen Brf Dromedaren 

 

 


