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Ordningsregler
BRF Safiren

1. Av hänsyn till varandra bör musik inte spelas högt efter klockan 22.00 söndag
till torsdag och inte efter klockan 24.00 fredag och lördag. Om man planerar att
ha fest bör berörda grannarna informeras om detta. Detta förändrar emellertid
inte tidsreglerna ovan.

2. Störande arbete i lägenheten får utföras mellan klockan 7.00 och 21.00 måndag
till fredag och mellan 10.00 och 21.00 lördag och söndag.

3. Dörrarna till trapphusen, miljöhusen och garaget ska vara stängda och låsta.
Tänk på att inte släppa in någon du inte känner.

4. Sopor kastas i de härför avsedda sopkärlen. Kartonger ska tas i sönder och
plattas till. Inga sopor får ställas utanför kärlen i soprummet. En gång om
året beställer föreningen en container där vi kan kasta våra grovsopor.

5. Trapphusen måste hållas fria från föremål dels pga. av brandrisken men också
för att inte försvåra städningen.

6. På lägenheternas uteplatser får inte sopor förvaras eftersom det drar hit ska-
dedjur.

7. Rökning på balkonger, uteplatser samt på gården ska ske på ett sätt som
minimerar risken att för att röken förs in i närliggande lägenheter, detsamma
gäller skakande av mattor och dylikt. Fimpar och snuspåsar slängs i soporna.

8. All grillning ska ske med visad hänsyn till grannarna. På balkongerna får
endast grillning ske med gasol-grillar eller el-grillar. Kolgrillning får ske på
gården.

9. Cyklar ska ställas i cykelställ eller i de cykelförråden som finns i källaren.
Trasiga, oanvända cyklar ska inte blockera cykelställen. De riskerar att bli
bortstädade och kastade.

10. Gästparkeringarna är till för tillfälliga gäster och bör kunna utnyttjas av alla.
Därför är tiden som gästen få stå på den begränsad till max ett (1) dygn.

11. För att undvika malutbrott bör ulltextilier som förvaras i källarförrådet vara
förpackade i tätslutande förpackningar och hållas under uppsikt. (Enligt råd
från Anticimex)

12. Fyrverkerier får inte avskjutas på föreningens tomt.
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