
Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. 
Det är lyhört i fastigheterna och medlemmarna har varierande ålder och kulturer. 

Därmed är det viktigt att gällande regler följes av ALLA  medlemmar i föreningen. 
Som medlem ansvarar man även för den övriga familjen.  

En viktig del i sammanhanget är också att kommunicera med sina grannar för att 
på så sätt lösa ev. förekommande irritationsmoment så smidigt så möjligt.  

Föreningen har tillsammans, beslutat att följande regler skall gälla.

Trivselregler
för Brf Riksbyggen Malmöhus 15

Reparation OCH Renoverings-arbeten.
Här avses ALLT reperations-arbete samt renoverings-arbete SOM KAN STÖRA. 

Bl.a användning av t.ex. slagborr, spikning och borrning i betongväggar. 
Även om arbetet sker inom de tillåtna tiderna, informera gärna dina närmaste grannar, innan arbetet påbörjas. 
T.ex genom en lapp i trappan.

Vardagar tillåtet  08.00- 20.00.  
Lördagar-Söndagar tillåtet  10.00- 16.00.
Storhelger ej tillåtet.
 Jul, nyår, trettondagen, påsk, Kristi Himmelsfärdsdag,  pingst och midsommar

- Radio-/TV- apparater och övrigt störande ljud, 
 T.ex. samvaro på uteplatserna skall dämpas samt bad och dusch skall undvikas efter 22.00. 

- Matning av fåglar
 Ej tillåtet inom föreningens bostadsområde.

- Husdjur
Hundar, katter och/ eller andra husdjur skall vara kopplade och får  

ej släppas lösa och rastas inom bostadsområdet.
 
- Bollspel:
Får EJ förekoma inom förenings område 

Tänk på att det är VI ALLA MEDLEMMAR som ANSVARAR för våra gårdar och gemensamma utrymmen. 
Det är är också VI som FÅR BETALA för ev skadegörelse

Styrelsen för Malmöhus 15
170129

För de äldre barnen hänvisar vi till fotbollsplanen bakom hus 106 (mot skolan).

- Tvättstugorna: Dessa skall iordningsställas efter ditt tvättpass, enligt 
de regler som finns utanför tvättutrymmena.  
Sköter man INTE detta och får KLAGOMÅL, riskerar man att bli av 
med rätten att nyttja tvättstugorna.

- Miljöhusen:
Det är viktigt att ALLA hjälps åt och sorterar, enligt de regler som är 

anslagna i miljöhusen.
De som EJ FÖLJER DETTA, får en AVGIFT enligt den informatiom som alla fått!


