
FASTIGHETS AB BACKEBERG 
 

TRIVSELREGLER 
 

 

Askuddsvägen 3 OCH 5  är “våra hus” där VI bor, sover, äter, tittar på TV, träffar vänner m.m. Alla vill vi att det 
skall vara ett trevliga och bra hus. För att skapa en så god trivsel som möjligt, måste vi följa vissa regler varav 
följande är några av de viktigaste: 
 

- Nattetid vill de flesta sova. Undvik därför att åstadkomma störande ljud kl. 22.00 - 06.00.  
  Dämpa TV och radio efter kl.22.00. Slå inte i dörr eller källargrind och klampa inte i trappan.  
Du ansvarar också gentemot bolaget/grannarna för vad Dina gäster gör. 
 
- Rökning förbjudet inomhus. På gården för allas trevnad - kasta inte fimpar eller skräp. 
Pisk- och torkställning finns på gården. 
 
- En p-plats per lägenhet på bolagets parkeringsplats. Infarten får inte användas för parkering.  
Bilburna besökare hänvisas att parkera på gatan. 
 
-Kör ej in med motorfordon på innergårdar eller gräsmattor. Motorcyklar skall parkeras på p-platsen. 
 
- Balkongen skall hållas fri från snö. Undvik att grilla på balkongen, endast el-grill tillåtet.  
  Uteplats till lägenhet i markplan skall av aktieägaren hållas ren och fri från ogräs. 
 
- Elavläsning av lägenhetens mätare sker på aktieägarens eget ansvar sista dagen i kvartalet:   
  den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december och meddelas disponenten per e-post alt.  
per telefon.  
 

- Tvättstuga och övriga utrymmen bokas genom anteckning i lista. Tvättstugan får användas till    
   kl.22.00. KOM IHÅG! Alla gemensamma utrymmen skall lämnas lika snygga som de var när Ni  
kom. Rengör efter Er, släck lamporna och lås dörren. 
 
- I cykelrummet får cyklar, kälkar och pulkor m.m. förvaras. Håll god ordning, så hittar Ni själva  
lättare Er cykel. Cykelställ finns på gården. Undvik att ställa något framför dörrarna. 
 

- Sopsortering och återvinning. Alla skall sortera. På gården finns sopstation med kärl för glas,  
metall, tetror, hårdplast, papper, kartong, restavfall och bioavfall/matrester. Överfyll inte, utan  
se till att locket går fast. MISE-kort och sorteringsguide är utdelat till alla lägenheter. 
OBS! Större mängder sopor från flyttning/renovering o. miljöfarligt avfall skall alla själva föra bort. 
 

- Aktieägare och hyresgäster har anmälningsskyldighet i fråga om underhåll som ankommer  
bolaget – kontakta disponent eller fastighetsskötare utan dröjsmål, t.ex. gällande droppande  
kranar eller rinnande toalettstolar. 
 
- Aktieägare skall före renovering av lägenhet lämna in en skriftlig renoveringsanmälan till 
disponenten. Formulär fås av disponenten vid behov. 
 

- Aktieägare och hyresgäst ansvarar för att det finns brandvarnare i lägenheten. 
   Lägenhetens ytterdörr skall hållas intakt, varken spikar, tejp el. dylikt är tillåtet. 
 
- Montering av parabol är endast tillåtet inom egen lägenhetsbalkong, ej på räcket! 
 

 


