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Trivselregler 

Brf Sannegårdshamnen 

 
Regler för trivsel i bostadsrättsföreningen 

 

För att göra det trevligt för alla att bo i vår bostadsrättsförening har styrelsen tagit fram 

följande trivselregler. Självfallet gäller att ”sunt förnuft” förväntas av alla och att hänsyn tas 

till grannar och andra medlemmar. 

 

1. Allmänt 

Det skall råda lugn och ro i fastigheten mellan 23:00 – 08:00. Planteringar skall undvikas att 

beträda. Alla boende hjälps kontinuerligt åt med att se till att alla ytterdörrar, garageport, 

källardörrar, etc. går i lås efter passage så att inte obehöriga tar sig in i fastigheten. 

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att sina gäster följer föreningens regler. 

 

2. Trafik 

Motorcyklar och mopeder skall ledas på gården. Biltrafik är i princip förbjuden. Undantag för 

tunga leveranser, rörelsehindrade och hantverkare som behöver bil i sin yrkesutövning. 

Infarten till gården är brandväg för utryckningsfordon. Därför är det förbjudet att blockera 

infarten. Infarten till gården ”spärras” av en stolpe vid infarten. Stolpen kan låsas upp med 

alla lägenhetsnycklar eller en så kallad A-nyckel som räddningstjänst med flera har. Efter 

utförd transport skall stolpen omedelbart sättas tillbaka. Parkering längs Polluxgatan är inte 

tillåten för annat än i och urlastning av bilar. Övervakning handhas av ett parkeringsbolag.  

 

4. Balkonger 

Mattskakning från balkonger är inte tillåten. Balkonglådor skall hängas på insidan 

balkongräcket. Vattning får inte ske på sådant sätt att vatten, jord, etc. rinner ner på 

underliggande balkonger och terrasser. 

 

5. Rökning 

Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen. Rökning är inte tillåten i 

föreningslokalen/gästlägenheten, eller i dess närhet. Vid rökning på balkong skall hänsyn tas 

till närboende då det kan vara störande med röklukt som kan sugas in i fönster, ventiler, etc. 

 

6. Grillning 

Grillning är inte förbjuden, men det är viktigt att grilla med hänsyn till sina grannar. 

 

7. Föreningslokalen / Gästlägenheten 

Lokalen hyrs från kl 12 till kl 12 (1 – 7 dagar).  Lokalen gränsar till lägenheter, vilket innebär 

att hänsyn måste tas vad gäller ljudnivå i och utanför lokalen. Hög musik eller annat larm 

skall inte förekomma. Det skall råda lugn och ro i lokalen mellan kl 23 och 08. Rökning är 

inte tillåten i lokalen och inte heller utanför i lokalens närhet. Se separat information. 
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8. Garage 

Inga smutsande arbeten får utföras i garaget. Inga brandfarliga vätskor, exempelvis 

reservdunkar, får förvaras löst i garaget. Om bil läcker olja eller annan miljöfarligt och/eller 

smutsande ämne, skall garagegolvet skyddas. P-platserna är inte avsedda för förvaring av 

diverse materiel och lös utrustning. Sådant bör förvaras i källarförråden. Tomgångskörning är 

förbjuden. Parkering är förbjuden utanför markerade rutor. Den som öppnat porten ska 

kontrollera att ingen obehörig smiter in. Gångtrafik hänvisas till entréporterna för att minska 

portslitage och risk för att obehöriga tar sig in. 

 

9. Trapphus, källargångar och förrådsutrymmen 

Trapphusen skall hållas rena från reklam. Inga smutsande arbeten får utföras i dessa 

utrymmen. Av bland annat brandsäkerhetsskäl får inga lösa föremål förvaras i trapphus och 

källargångar samt i garaget. Det försvårar även för städpersonalen. Inga miljöfarliga ämnen, 

som ej förvaras i originalförpackning, får förvaras i förrådsutrymmen. Förvara gärna dina 

saker i källarförrådet i plastlådor på pallar eller liknande så slipper du riskera fuktskador om 

det skulle bli översvämning. Släck ljuset när du lämnar förrådsutrymmet. Förrådsgångar skall 

hållas rena. 

 

10. Tvättstugan 

Alla som utnyttjar tvättstugan ser till att den lämnas städad och rengjord, filtren till 

torktumlaren, torkskåpet är rensade, etc. Takbelysning skall släckas när inte någon person är i 

tvättstugan. Bokning etc. se Allmän info. 

 

11. Flaggning 

Möjligheter till ”hedersflaggning” d v s att vi hissar den stora flaggen finns. Bokning av 

flaggning görs via info@sannegardshamnen.se. 

 

12. Djur 

Husdjur (alla kategorier) skall vara kopplade och får inte rastas inom området. Fåglar får inte 

matas inom området. 

 

---------------------------------------------------- slut ------------------------------------------------------- 
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