
BRF BREITENFELD 

För att uppnå en god ordning och trivsel inom föreningen bör varje medlem 
tänka på följande ordningsregler: 

 
 

1. Vara aktsam och väl vårda föreningens 
egendom. I övrigt rätta sig efter lämnade 
föreskrifter från styrelsen och förvaltaren. 
 

2. Vid akut skada genast underrätta 
fastighetsskötare (dagtid) eller styrelsen. 
 

3. Ej använda lägenheten eller husets 
gemensamma utrymmen för annat än 
avsett ändamål eller på sätt som kan vara 
störande. 
 

4. Störande verksamhet får endast utföras 
helgfria vardagar mellan kl. 07.00–19.00. 
Lördagar mellan kl 9:00-16:00 får endast 
mindre störande verksamhet genomföras. 
Med störande verksamhet avses borrande, 
bilning eller bankande som riskerar att störa 
grannarna. 
 

5. Inte lämna ytterdörrar, dörrar till källare eller 
garage olåsta. 
 

6. Släcka ljuset efter besök i källare och 
tvättstuga. 
 

7. Iaktta sparsamhet med både varmt och kallt 
vatten. 
 

8. Inte piska eller skaka mattor, sängkläder 
o.d. genom fönster eller från balkong utan 
endast på därför anvisad plats. 
 

9. Efter användande av tvättstuga och torkrum 
rengöra maskiner och golv ordentligt. 
 

10. Inte ställa cyklar, mopeder, barnvagnar, 
trehjulingar, pulkor, torkmatta eller annat 
brännbart materiel i portar, källargångar 
eller trapphusutrymmen. Ej heller smycka 
entrédörrar med brännbara föremål. 
 

11. Inte lämna dörrar eller fönster i lägenheten 
öppna vintertid så att skada kan orsakas. 
 

 
 
 

12. Rätta sig efter bestämmelser om kontroll av 
ohyra och vid upptäckt av ohyra genast 
anmäla detta till fastighetsskötaren. 
 

13. Disk- och tvättmaskiner som installeras 
skall vara försedda med avstängningskran i 
nära anslutning till maskinen 
 

14. I sopnedkast endast slänga hushållsavfall 
o.d. väl inslaget i paket enligt 
hälsovårdsstadgan. 
 

15. Återvinningsrummet får endast nyttjas enligt 
påbjudna anslagsskyltars information i för 
ändamålet avsedda kärl. 
 

16. Soprum för övrigt materiel får endast nyttjas 
enligt på dörren uppsatt anslag. 
 

17. Noggrant följa de föreskrifter som lämnats 
om anslutning till centralantenn och inte 
utan tillstånd av styrelsen sätta upp 
utomhusantenn på fastigheten. 
 

18. Parabolantenn får endast sättas upp på 
balkong och under förutsättning att 
antennen inte sticker utanför husfasadens 
yta. Den får inte heller störa grannarnas 
utsikt. 
 

19. Noga övervaka att husdjur inte stör eller 
förorenar i fastigheten och inte heller rastas 
i planteringar eller på lekplatser. 
 

20. Beträffande mattpiskning, sophantering 
m.m. gäller även de regler som finns i 
kommunala ordnings- och 
hälsovårdsföreskrifter. 
 

21. Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna. 
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