
 

 

 

Att tänka på under sommaren 
Delar av våra trivsel- och ordningsregler 

Hela regelsamlingen hittar du här: http://atten2.se/index.php?page=trivselregler  
 
Cykelparkering 
Förvaringsutrymme för cyklar finns i källaren i varje hus. Nyckel som du har till 
källardörren passar även till dessa cykelrum. Det finns även två cykelställ utomhus. 
Vänligen ta bort cykeln om du inte använder den så att andra kan ställa cykeln vid 
stället. Cyklar som är uppenbart trasiga kommer föreningen att kasta. Vill du ha kvar 
din skrot cykel får du förvara den i ditt förråd. Förrådet utanför Förlandagränd 12 är 
också ett cykelrum. 
  
OBS! Cyklar och barnvagnar får inte förvaras i trapphus, loftgångar eller entréer. 
 
Fest 
Fest är alltid roligt. Var noga med att sätta upp en lapp så att dina grannar vet om att 
du ska ha fest. Tänka på att: 

 Hög musik är det vanligaste orsaken till klagomål.  
 Ställ aldrig högtalare direkt mot golvet eller väggen.  
 Lägg gärna ett isolerande mellanlägg mellan högtalare och golv/vägg och 

skruva ner basen. 
 
I princip ska huset vara tyst mellan klockan 22.00 och 07.00 oavsett veckodag.  
Om dina grannar festar och stör sent på natten - knacka på och säg till. 
 
Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, 
ska du inte tveka att klaga skriftligt till styrelsen, med lägenhetsnummer, namn och 
adress både till dig själv och också till den störande. Ange även tidpunkt och datum då 
du blev störd. 
Om situationen är akut och spårar ur - ring polisen och gör en anmälan. 
 
Grannar 
I ett flerfamiljshus bor människor med olika vanor. Normalt leder inte detta till några 
större problem. Men ibland stör en granne på ett sätt som vi reagerar på. Om det inte 
hjälper att själv prata med den det gäller så får man vända sig till styrelsen.  
 



 

 

 

 
Grillar 
Det är inte tillåtet att på balkong, loftgång eller i närheten av huset grilla med någon 
form av grill som använder öppna lågor, t ex träkolsgrillar. Om man har fritt uppåt, t 
ex altaner och terrasser, så kan man använda en gasolgrill. 
 
Husdjur 
Du som har husdjur eller vänner som besöker oss med sin hund eller katt - se till att 
djuret går i koppel när det är i gemensamma utrymmen och på gården. Självklart ska 
djuren inte förorena på gården eller i fastighetens utrymmen, men om en olycka skulle 
ske måste lämningarna tas bort. Släpp inte in okända djur i fastighetens utrymmen. 
 
Loftgångar 
Håll loftgångar fria från cyklar, bord och annat som tar plats. Det är viktigt ur brand- 
och säkerhetssynpunkt att det är lätt att komma fram. Förvara inte skor, stövlar, 
möbler och dörrmattor utanför din lägenhet. Detta är ett krav från 
brandskyddsmyndigheterna. Vår städfirma kan få problem med att fullgöra sina 
åtagande på grund av dessa hinder. Dina grannar kan också vara störda av detta. Visa 
hänsyn tack.  
 
Rökning 
Röka får du göra hemma eller utomhus. Visa alltid hänsyn till dina grannar. Rökning 
får inte ske i källare, på grund av brandrisk. Rökning i trapphusen är inte tillåtet. Röker 
du på gården tar du själv hand om dina fimpar. Vänligen kasta inte ut fimpar från 
balkongen.  
 

Städning 
Tänk på allas trevnad genom att inte skräpa ner i trapphus, mm. samt på vår gård. 
Har du synpunkter på städningen - skriv gärna en e-post till styrelsen. 
 
 
 
Med denna påminnelse vill styrelsen önska er alla en trevlig sommar 
Vill ni komma i kontakt med styrelsen maila till: info@atten2.se eller  
ring 070-2949777 
 
Magnus J, Pernilla, Rojhat, May, Magnus E samt Alexander  


