
 

  

 

ORDNINGSREGLER FÖR VÅRA HYRESFASTIGHETER 

Musik, party m.m. 
Normalt skall det vara tyst i husen mellan kl. 22.00 och 07.00. Om ni planerar fest eller 
liknande tänk på att informera era grannar i god tid. Tänk på att tvättmaskin och 
torktumlare också kan störa dina grannar 

Port och trapphus 
Dörrmattor, skor, soppåsar och dylikt får inte placeras utanför ytterdörr. Se till att 
portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset.  

Cyklar och barnvagnar 
Cyklar, barnvagnar m m får inte förvaras i portar eller trapphus då de är klassad som 
utrymningsväg vid brand. Föremål som placera i porten kan komma att flyttas av oss 
utan förvarning. 

Lägenhetsförråd 
Till din lägenhet hör ett förråd. Detta utrymme finns som ett källarförråd. Varje 
hyresgäst ansvarar för sitt förråd och det skall hållas låst. Förvaring av möbler, 
kartonger m.m. i källargångar är inte tillåtet. 

Rökning 
Rökning är inte tillåten i portar, hissar, källare, tvättstugor, garage eller andra gemen-
samma utrymmen. Tänk på att visa hänsyn mot era grannar om ni röker på balkongen. 

Balkonger 
Det är inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska eller fimpa från balkongerna.  

Blomlådor får inte hänga utanför balkongräcket. Parabolantenn får inte monteras på 
balkongräcke, fasad, golv, väggar eller tak. Att grilla på balkongen med kolgrill eller 
gasolgrill är inte tillåtet 

Tvättstuga  
Hyresgästen ansvarar för städning av tvättstuga efter användning. Tänk på att göra rent 
runt tvättmedelsfacket och rengöra luddfilter på torktumlaren. Överdosera inte 
tvättmedel – tänk på miljön. Bokad tvättid gäller även om tvättningen inte har påbörjats 
vid bokningstidens början. 



 

   

 

Gårdar 
Tänk på att gårdarna är en gemensam utemiljö och inte en rastplats för katter eller 
hundar. Om ni skall grilla blir det ofta mycket grillos – visa hänsyn mot era granna. MC 
och mopeder får inte parkeras på våra gårdar. Det är inte tillåtet att mata fåglar eller 
andra djur. 

Miljörum 
Varje enskild hyresgäst har ett ansvar för sopsorteringen i miljörummen. Skrymmande 
kartonger måste skäras sönder innan de placeras i sopkärlen. Möbler och annat som inte 
kan sorteras i miljörummet ska transporteras till återvinningsstation. 

Öppna spisar 
De lägenheter som har öppen spis får inte användas att elda i. 
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