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Allmänna trivsel- och ordningsregler
Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett
komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och
Miljö- och Hälsoskyddslagen. Trivselreglerna finns på vår hemsida,
www.brfvikingen2.se
Säkerhet
Kontrollera alltid att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
Detta gäller även cykelförråd och alla andra gemensamma utrymmen som t.ex.
källare samt tvättstuga. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten, lämna
inte källardörrar olåsta samt var försiktig med öppen eld.
Din lägenhet SKALL enligt lag vara utrustad med fungerande brandvarnare.
Meddela grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från
bostaden.
Cyklar skall förvaras i de särskilda utrymmen som föreningen anvisar, i cykelrum
och i cykelställ. Cyklar får inte placeras så att de hindrar framkomligheten inom
området. På grund av att trapphus är utrymningsvägar och vägen för

brandkår/sjukvårdspersonal att nå nödställda får inga barnvagnar, cyklar eller
annat hindrade föremål förvaras i trapphusen, detta gäller även tillfällig
förvaring. Styrelsen förbehåller sig rätten att utan föregående varning låta
avlägsna föremål som står i allmänna utrymmen så som trapphus, gångar eller
utanför förråd i källarutrymmen.
Allmän aktsamhet
Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för
underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i
huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag i varje
port. Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning samt el och lämna inte
vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i föreningens
gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar.
Kostnader för vatten och gemensam el betalas av oss alla.
Rökning
Föreningen kan och vill inte förbjuda dig från att röka men tänk på att din
köksfläkt är sammankopplad med dina grannars och att lukt lätt kommer in till
andra lägenheter. Detta gäller även rökning på balkongen då det ofta drar rakt
in i någon av grannlägenheternas öppna fönster eller balkongdörrar. Din egen
lägenhet slipper röklukt men någon annan får den desto mer, vänligen visa
hänsyn!
Avfallshantering
Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Vi är anslutna
till ett avancerat sopsugsystem som via undertryck suger ut våra sopor till en
gemensam sopstation. Detta innebär att vi slipper sopbilar som varje morgon
skramlar och väsnas och vi slipper dessutom lukten som sopor alltid medför.
Därför är det extra viktigt att tänka på att alla sopor paketeras väl i påsar och att
de är väl förslutna och att inga skrymmande föremål kastas i sopnedkastet.
Wellpappförpackningar, brädbitar från renovering av lägenheten etc. som rent
praktiskt är fullt möjliga att kasta i sopnedkastet riskerar att täppa till
vakuumsugen med dyra kostnader för föreningen som följd. Material från
renoveringar av exempelvis kök, badrum, färgburkar, andra kemiska produkter,
el- och elektronikavfall ansvarar du själv för att transportera till närmaste

kommunala miljöstation. En återvinningsstation där man kan lämna det mesta i
avfall finns i Bromma och Rinkeby kvarn (på andra sidan E-18)
Tvättstugor samt mattpiskning
Föreningen har två st. tvättstugor. Bokningsschema och särskilda ordningsregler
finns anslagna i tvättstugan. Se till att du följer reglerna, det är mycket dyrt att
reparera tvättmaskinerna!
OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.
På gårdarna finns platser för piskning och vädring av mattor, sängkläder mm.
Balkong, uteplatser samt parabolantenn
Balkonger/altaner/uteplatser får inte användas för
- permanent förvaring av föremål som inte tillhör normal balkongmöblering.
- mattpiskning/skakning av mattor.
- grillning (med undantag för el-grill)
Se till att balkong/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten
tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningens styrelse och bygglov
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på
fasad eller balkongräcke.
Källarförråd
I källaren får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna
skall hållas fria från lösöre och får inte belamras. Undvik att förvara
stöldbegärlig egendom i källaren. Styrelsen förbehåller sig rätten att utan
föregående varning låta avlägsna föremål som står i allmänna utrymmen så som
trapphus, gångar eller utanför förråd i källarutrymmen.
Husdjur
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte
rastas i området. Plocka upp djurens spillning.

Skadedjur
Misstänker du att du har skadeinsekter i din lägenhet, eller vid annan plats i
fastigheten, vänligen gör följande:
Kontakta Anticimex per telefon: 0771 - 12 13 00. Uppge fastighetens
försäkringsbolag: Gensidige försäkring.
De gör då upp om en lämplig tidpunkt när de kan komma och sätta ut fällor.
Denna service är gratis, så tveka inte om du har minsta misstanke om att det
kan finnas skadeinsekter i din lägenhet.
Ljud – Störningar
Tänk på att ditt golv kan vara grannarnas tak så var försiktig med störande ljud.
Detta är särskilt viktigt mellan kl 22.00 – 07.00, då vi ska iaktta ”största möjliga
tystnad”.
Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan
gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården. Ett informationsbrev
i entrén med kontaktuppgifter till lägenhetsinnehavaren kan undvika att
grannar ringer störningsjouren. OBS! att informera grannarna medför dock
ingen rätt att störa!
Andrahands uthyrning
Upplåtelse av lägenhet i andra hand kräver alltid styrelsens samtycke. Begäran
om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod
och vem som skall hyra lägenheten. Uthyrningen är alltid personlig. Ny
hyresgäst = nytt tillstånd. Hyresgästen skall alltid, skriftligt, avstå från sitt
besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort
genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Ansökan
skall vara godkänd hos hyresnämnden innan styrelsen kan godkänna inflyttning.
Medlemmen kvarstår som ansvarig gentemot föreningen för alla skador eller
obehag som hyresgästen och dennes gäster kan åsamka andra medlemmar
och/eller föreningen. Tänk på att hyran du får ta ut begränsas i lag till
”bruksvärdeshyran” + skälig ersättning för ev. möbler.
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