
ORDNINGSFORESKRIFTER
fiir Brf Eknflstet, 769609'6424

antagna p& ordinarie fureningsstiimma den2l juni 2005

l. Bostadsriiffshavaren skall vara aktsam om och viil virda sin egen liigenhet siviil som

foreningens egendom i dvrigt.

2. Styrelsen skall genast underriittas om det i liigenheten uppstir en skada, som miste

avhjiilpas omedelbart. Till styrelsen skall iiven anmiilas om vattenkranar visar sig otiita eller

om avlopp blivit tilltappta.

3. I liigenheter eller i dvrigt pi foreningens fastighet ffir inte utforas sidant arbete som kan

st6ra ovriga liigenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affrirsverksamhet utan styrelsens

medgivande. Foreningens gemensamma tvattstuga fir endast anvdndas for privat bruk.

4. Vattenkran f6r ej liimnas 6ppen - detta giiller iiven om vattnet 6r avstiingt.

5. Vintertid skall tillses att frysskada pi vattenledning ej uppstir pi grund av att fonster eller

ddrr liimnats oppen.

6. Om djur hyses i liigenheten skall tillses att de inte fororenar, gor ofog eller for oljud.

7. Utomhusantenn eller parabol ffir ej uppsiittas utan styrelsens medgivande.

8. Markiser, altaner, plank och staket, samt ovriga anordningar, fEr uppsiittas endast om de
betriiffande fiirg, form och utlorande i ovrigt godkants av styrelsen.

9. Stillhet skall rida inom fastigheten k|.22.00-07 00 Vid utforande av musik eller
anvandande av tvittmaskin, TV, radio eller musikanlaggning i l[genheten under denna period
skall tillses att andra inte st6rs diirav. Om fest planeras och den kan viintas pigi iiven under
den period di stillhet skall rida, b6r medlemmen underriitta dvriga medlemmar hiirom.
Ljudvolymen skall dock begriinsas i enlighet med vad som anges ovan.

10. Framforande av motorfordon 6ver griismattor och planteringar fEr ej forekomma.
Motorfordon ffir inte heller kdras fram 6ver uppfarten framfor huset.

11. Personliga tillhdrigheter, skrot och avfall flr inte forvaras i gemensamma utrymmen i
huset eller i tradgirden. Skrot och avfall skall undanskaffas pi medlemmens egen bekostnad.

12. Alla medlemmar skall medverka under de gemensamma sttiddagarna, en pi viren och en
pi hdsten.

13. Bostadsriittshavare skall riitta sie efter ovrisa siirskilda loreskrifter som utftirdats av
styrelsen.

14. Ovanstiende loreskrifter skalljimviil iakttagas av bostadsriittshavarens familj och giister
eller dem som av honom inryms i ligenheten.


