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Ordningsregler 

• Lägenheten och tillhörande utrymmen skall vårdas och begagnas 
med aktsamhet. 
 

• Skada i lägenhet eller fastighet skall omgående anmälas. 
 

• Cyklar, barnvagnar, kälkar eller dylikt får ej förvaras i 
trappuppgångar eller källargångar. 
 

• Håll ordning i källare och i övriga gemensamma utrymmen. 
Källardörrar skall hållas låsta och vintertid skall källarfönstren hållas 
stängda. Glöm ej att släcka ljuset efter Er. 
  

• Anmäl omedelbart förekomst av ohyra i lägenheten eller i 
fastigheten. 
 

• Skakning eller piskning av kläder, mattor eller dylikt genom fönster 
eller balkong får ej förekomma. 
 

• Visa hänsyn mot dina grannar, tänk på att radio eller TV skall 
underhålla Er själva – inte Era grannar! 
Undvik buller och vattenupptappning mellan kl 22.00-06.00. 
 

• Antenn för radio eller TV får endast uppsättas efter särskilt tillstånd. 
Parabolantenner får ej monteras på balkongräcken. Efter tillstånd av 
styrelsen får dock parabolantenner monteras på yttertak under 
förutsättning att detta görs på ett fackmannamässigt sätt.  
 

• Kryddhyllor i kök måste vara demonterbara så att inspektion av 
imkanalerna kan utföras problemfritt. 
 

• Bostadsrättsinnehavaren ansvarat för att husdjur ej för oljud, 
springer lösa eller förorenar i fastigheterna eller i dess omgivningar. 
 

• För tvättstugan gäller de särskild anslagna ordningsreglerna. 
 
 



• Parkering av fordon får endast ske på tilldelade p-platser. 
Parkera ej på gårdar eller körbanor. Tänk på att föreningens 
besöksparkeringar främst är avsedda för våra gäster. 
 

• Till vattenklosseten får endast användas toalettpapper. 
Det är förbjudet att spola ner föremål som kan orsaka stopp i 
avloppsrören som t.ex. tidningar, bindor eller blöjor. 
 

• Större reparationer i badrum får ej göras utan styrelsens 
medgivande. 
 

• Papper, glas, batterier eller tidningar får ej ställas ut i 
källarutrymmen eller vid föreningens sopbehållare. 
Dylika föremål ska lämnas vid stadens återvinningsstationer som 
t.ex. den vid Sjöbo Torg.  
 

• Rökning är ej tillåten i föreningens gemensamma utrymmen. 
 

• Informera styrelsen om du tänker sälja din lägenhet. 
 

• Kontakta styrelsen innan du påbörjar större reparationsarbeten 
 i din lägenhet. 
 

• Skicka in en ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen och 
invänta besked innan du hyr ut din lägenhet.  
 

• Grillning på balkong får endast ske med El-grill – då minimerar man 
risken för brand och det uppstår mindre grillos som kan störa 
grannarna. 
 
 
Tänk på att: 

Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar även för dina besökare 
eller vänner som vistas i din lägenhet eller på föreningens område! 
 
 
Styrelsen 
Borås  
Maj 2012 
 
Du kan kontakta styrelsen via epost: styrelsen@brh7.se 


