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Ordningsregler för allmän trivsel 

 

Här är en lista på allmänna ordningsregler som gäller den som bor och vistas inom brf 

Märstahus 2. Syftet med dessa är att skapa så god trivsel som möjligt för främst föreningens 

medlemmar och besökare. 

 

 Eftersom brf Märstahus 2 består av flerfamiljshus ska inga störande oljud föras efter 

kl. 22.00. 

 

 Det finns särskilda platser för att skaka och piska kläder/mattor m.m. och detta får inte 

göras genom fönster eller från balkongen. 

 

 Hundar och katter rastas på särskild anvisade platser, katter får ej gå i sandlådor. 

 

 Spara vatten genom att duscha istället för att bada, fyll diskmaskinen full och undvik 

att vattnet rinner konstant vid handdisk. 

 

 Lyssna gärna på musik/radio m.m. men ta hänsyn till grannarna när det gäller 

ljudnivån. Om du ställer högtalare direkt på golvet så använd gummiunderlägg då 

basljud fortplantar sig i stommen. 

 

 Inga föremål får finnas i trapphusen eller i källargångar såsom mattor, skor, 

barnvagnar m.m. med anledning av brandrisk. 

 

 Brandriskvaror såsom bensin, dielsel, gasol och liknande får ej förvaras i bostaden, 

trappphus eller källare. 

 

 Entréportar, dörrar till tvättstugor, källare och sopluckor ska vara stängda och 

installerade ramper ska efter användning ska vara i uppfällt läge. 

 

 Städa föreningsens grill- och uteplatser efter användning. 

 

 Trampa inte upp stigar i grsämattor och observera att det endast är anlagda 

stigar/vägar som sandas vintertid. 

 

 Fordon får endast vara parkerade på avsedda platser och fordonstvätt får endast ske på 

avsedd plats enligt miljöstadgan. För lastning och lostning tillämpas 10 minuter och 

vid längre tids parkering på grund av exempelvis in/utflytt, hämtar p-tillstånd hos 

vaktmästaren. 

 

 Installering av utomhusantenn eller parabol kräver godkännande av styrelsen. 

 

 Skriftligt tillstånd av styrelsen krävs för att åtgärda sådant som berör el, vatten, avlopp 

eller bärande stomme. 

 

Observera att all skadegörelse som ske så småningom betalas via er avgift/hyra. 

 

Vänligen,  

styrelsen, brf Märstahus 2 


