
Trivselregler 

Bostadsrättsföreningen Paradiset i Lund 

Bredgatan 4, Lund 

För vår gemensamma trivsel har vi några enkla regler som gäller alla boende och deras gäster. 

Port och trapphus 

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller ut passage till huset. Detta är ett enkelt sätt 

att minska risken att få oinbjudna gäster. Känner du inte igen en person som ’smiter in’ 

tillsammans med dig så fråga vem som ska besökas. Grinden mot Bredgatan bör hållas stängd 

med tanke på oönskade besök, särskilt nattetid, men även som skydd mot inblåsande löv etc. 

Portkoden är personlig och får endast innehas av boende ej heller utlämnas till besökande. 

Cyklar och barnvagnar 

Cyklar, barnvagnar mm får ej förvaras i trapphuset eller i utrymmet med tak utanför porten då 

dessa är klassade som utrymningsväg vid brand. Cyklar parkeras på gården i cykelställ. 

Motorfordon ej tillåtna i Brf:s fastighet. 

Brevlådor, post och reklam 

Brevlådorna är små och blir snabbt fulla. Be en vän eller granne att tömma om du reser bort. 

Det kommer en del samhällsreklam i våra brevlådor tex lokala tidningar och om man inte vill 

bära med sig dessa in i lägenheten får var och en slänga dem i pappersinsamlingen på gården. 

Husdjur 

Det är inte tillåtet att rasta husdjur på föreningens mark. 

Gemensamma utrymmen  

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, hiss, innergården och övriga gemensamma 

utrymmen. Spiller du i dessa utrymmen skall du torka upp efter dig! Använd aldrig annat än 

vatten när du gör rent efter dig! Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har 

tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och 

lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.  

Rökning 

Är inte tillåten i entré, utanför porten och på gården invid eller nära dina grannars fönster.  

Sophantering  

Vi har en väl fungerande sophantering med möjlighet till källsortering. 

Grillning 

Efter grillning skall grillgaller rengöras och eventuellt spill på grillen ska tas bort. Städa upp 

efter dig och ställ i ordning trädgårdsmöblerna. 

 

 



Våra lägenheter 

Förändringar Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga 

förändringar måste man få styrelsens godkännande. När du skall installera tvätt- eller diskmaskin, låt 

en fackman göra detta.  

Uthyrning 

Uthyrning av bostad i andra hand kräver styrelsens medgivande. Uthyrning sker 6 månader i taget i 

max ett år, dvs två gånger à 6 månader. I undantagsfall kan styrelsen bevilja ytterligare tid för 

andrahandsuthyrning, 6 månader i taget med totalt max 2 år för en och samma lägenhet. 

Balkonger  

Tänk på de medboende. Det inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska eller fimpa från 

balkongerna. Balkonglådor ska hängas på insidan av balkongräcket. 

Ljudmiljö - trivsel  

Vi är måna om att de som bor i fastigheten ska ha en lugn och trygg boendemiljö. Som i många gamla 

hus är det lyhört mellan vissa lägenheter och för vissa ljud. Tänk på grannarna när du spelar musik, 

använder teve, radio, stereo o.d. 

Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då det ska vara tyst i huset. Planera din 

soptömning till tider där du inte stör. 

Vår gemensamma trädgård och uteplats är till för alla boende i huset och det är viktigt att den används 

på ett varsamt sätt. Skulle någon vilja disponera den helt för egen räkning med möjlighet till en 

grillkväll eller annan festliknande tillställning skall tillåtelse från styrelsen inhämtas. – Dock gäller 

som alltid våra tidsregler för tystnad. 

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta 

görs på vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar tidigast 10.00 och fram till kl. 

16.00. 

Informera gärna dina grannar om att du tänker ha fest. 

Använd inte lägenhet eller gemensamma utrymmen för annat än avsett ändamål eller på ett sätt som 

kan vara störande för kringboende. 

Om du känner dig störd av din granne, så tala i första hand (vänligt) med grannen om det. 

Förmodligen har grannen inte förstått att du har blivit störd. Skulle detta inte hjälpa kan du kontakta 

styrelsen.  

Säkerhet och ansvar  

Om det uppstår skador på vårt hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till 

fastighetsskötaren eller styrelsen. Medlem kan ej själv beställa reparation eller liknande. Genom att 

förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader. Trivselreglerna är antagna av styrelsen. De skall 

ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och 

Hälsoskyddslagen. Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med någon i styrelsen. 

Brf Paradiset i Lund 


