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För den gemensamma trevnaden gäller allmänna regler. Att visa respekt och ta
hänsyn till sina grannar är viktigt för att alla i föreningen skall trivas.
V̊arda grannsämjan genom att behandla andra s̊asom du själv vill bli behandlad.

1. Vid störningar: Kontakta grannen ifr̊aga och p̊atala störningen. Visas inte
hänsyn efter det, kontakta styrelsen per e-post: styrelsen@safiren.org

2. Musik och ljud: Ta hänsyn till dina grannar s̊a att de inte störs av ljud fr̊an
din lägenhet. Det gäller dygnet runt men särskilt viktigt är det mellan klockan
22.00 och 08.00. Undvik till exempel att borra eller dammsuga sent p̊a kvällen.
Om du planerar att ha fest - prata gärna med dina grannar i god tid innan,
men visa änd̊a hänsyn.

3. Ytterdörrar: Dörrarna till trapphusen, miljöhusen och garaget ska vara stängda
och l̊asta. Tänk p̊a att inte släppa in n̊agon du inte känner.

4. Sopor: Förpackningar sorteras i kärlen enligt de rutiner som finns p̊a anslagen
i soprummen. Kartonger s̊asom mjölk och juice ska tas sönder och plattas till.
Ej återvinningsbart lägges i restavfall. Inga sopor f̊ar ställas utanför kärlen i
soprummet. P̊a lägenheternas uteplatser f̊ar sopor inte förvaras d̊a det drar hit
skadedjur. En g̊ang per år beställer föreningen en container för v̊ara grovsopor.

5. Trapphusen: Trapphusen ska h̊allas fria p̊a grund av brandrisken och för att
underlätta städningen.

6. Rökning & skakning av mattor: Rökning p̊a balkonger, uteplatser samt
p̊a g̊arden ska ske p̊a ett sätt som minimerar risken att för att röken förs
in i närliggande lägenheter, detsamma gäller skakande av mattor och dylikt.
Fimpar och snusp̊asar slängs i soporna.

7. Grillning: All grillning ska ske med visad hänsyn till grannarna.
P̊a balkongerna f̊ar endast grillning ske med gasol-grillar eller el-grillar.
Kolgrillning f̊ar ske p̊a g̊arden.

8. Cyklar: Cyklar ska ställas i cykelställ ute eller i källarens cykelförr̊ad. Trasiga
och oanvända cyklar riskerar att bli bortstädade och kastade om de tar upp
plats i cykelställen.

9. Gästparkeringarna: Gästparkeringarna är avsedda för tillfälliga gäster. Därför
är tiden som gästen f̊a st̊a p̊a den begränsad till max ett (1) dygn.

10. Källarförr̊ad: För att undvika malutbrott bör ulltextilier som förvaras i källar-
förr̊adet vara förpackade i tätslutande förpackningar och h̊allas under uppsikt.
(Enligt r̊ad fr̊an Anticimex)

11. Fyrverkerier: Fyrverkerier f̊ar inte avskjutas p̊a föreningens tomt.

12. Husdjur: Du f̊ar gärna ha husdjur i din lägenhet. Se bara till att de inte stör
eller är till obehag för dina grannar. Störs du av en grannes husdjur, kontakta
i första hand djurägaren direkt. I andra hand kan du vända dig till styrelsen.
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