
ORDNINGSREGLER FÖR OSS PÅ SVEAGATAN 64! 
 
För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på: 
 

 Det är förbjudet att röka i trappan, källaren och i andra gemensamma 
utrymmen! 

 Respektera reglerna för sop- och återvinningsrummet. Sortera vänligen 
enligt de uppsatta skyltarna. 

 Hundar och andra husdjur skall vara kopplade och får ej rastas på 
gården! 

 Paraboler och andra antenner som kan störa exteriören är förbjudna. 
 Mellan 22.00 och 07.00 bör vi iaktta största möjliga tystnad av hänsyn till 

våra grannar. 
 Planerar ni fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan 

festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten. Acceptansen 
brukar öka om man har blivit informerad. 

 Det är ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på 
vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00, samt lördagar och söndagar fram till 
kl. 16.00. 

 Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder och dylikt från 
fönster eller balkong! Det är inte tillåtet att mata fåglar, aska, fimpa från 
eller grilla på balkongen, inte heller att hänga blomlådor på 
balkongräckets utsida. 

 Du gör rent efter Dig i tvättstugan; sopar och torkar golv, rengör filter i 
torktumlaren och tvättmedelsfack i tvättmaskinen. Håll vänligen tiden. 
På söndagar är det inte tillåtet att använda torkrummet. 

 Det får inte stå barnvagnar, rullatorer, cyklar eller annat gods utanför era 
dörrar. Trappan är er brandväg, och måste vara framkomlig! 

 Förvara inte saker i trapphuset, eller på andra gemensamma ytor såsom 
källaren och cykelrummet. 

 Cyklar får endast förvaras i gårdens cykelställ eller i cykelrummet.  
 Lägg inte någon dörrmatta utanför er lägenhetsdörr eftersom den utgör 

hinder för städning. 
 Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens 

medgivande. 
 
 

Vi bör visa hänsyn, respekt och tolerans så att alla ska trivas i huset. 
 
Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


