Ordningsregler Brf Jakten
Allmänt
Alla, såväl bostadsrättsinnehavare och dennes familj samt eventuella inneboende och gäster
ska vara aktsamma om, och väl vårda, såväl lägenheter som fastigheter med tillhörande
markområden. Lägenheter och allmänna utrymmen får inte användas för andra ändamål än vad
de är avsedda för.
Lämna aldrig portar eller dörrar öppna samt se till att dörrar till källaringångar går i lås. Detta för
allas säkerhet.
Rökning i gemensamma utrymmen är inte tillåten, detta inkluderar trapphus och portar.
Du skall vid arbete med VVS och el anlita fackkunniga.
Tvättstugan
1. Om 1 timme har förflutit sedan bokat tvättpass har annan medlem i föreningen rätten att
använda denna tid om bokad tid Ej påbörjats.
2. Följ reglerna som finns anslagna i tvättstugan.
Sophantering
1. Sortera soporna i rätt angiven plastcontainer enligt bilder och text. Vik ihop
kartonger/wellpappsemballage och skölj ur glas- och konservburkar samt plast- och
pappförpackningar innan ni slänger dessa typer av sopor i respektive container.
2. Lämna inte sopor på soprumsgolvet. Sopor på golvet tas inte omhand av de som hämtar
sopporna.
3. Grovsopor ska lämnas till Gävles återvinningscentraler och får inte dumpas i soprummet.
4. Lämna gärna kläder till insamlingar som t ex Erikshjälpen, Röda Korset eller Myrorna.
Tänk på dina grannar
1. Det är inte tillåtet att störa sin omgivning oavsett tid på dygnet och det gäller från
lägenheter, balkonger, uteplatser samt allmänna områden.
2. Tänk på att inte ha så hög volym på ljudanläggningar.
3. Renoveringar och underhåll av lägenheten som kan störa dina grannar får endast ske på
följande tider:
● Måndag-torsdag kl 08:00-21:00, fredag kl 08:00-19:00, lördag-söndag kl
09:00-19:00

Trapphusen
1. Entréer och våningsplan får ej användas som förvaringsplats för barnvagnar, leksaker
och andra personliga ägodelar. Det är väldigt viktigt att entréer och våningsplan ej
blockeras så att en eventuell utrymning i händelse av brand försvåras. Brandförsvaret
har meddelat att det inte är tillåtet att förvara saker i trapphusen.
2. Barnvagnar skall ställas i lägenheterna eller källaren i varje hus.
3. Cyklar ska ställas i cykelförråd eller i förenings cykelställ. Det är inte tillåtet att ställa
cyklar på framsidan av lägenhetsbyggnaden (vid huvudingångarna) särskilt på vintern då
det förhindrar snöröjning.
4. Motorfordon som mopeder o.dyl. får p.g.a brandrisken inte förvaras i källar- eller
cykelförråd.
5. Lämna inte reklam och gratistidningar kvar i postfacken.
6. Rökning framför porten förbjuden.
Parkering
1. Parkering framför garage är förbjudet.
2. Tänk på att alltid låsa garaget då inbrott skett tidigare.
3. Datumparkering gäller i Gävle från 1 oktober till och med 15 maj.
Felanmälan/Störningar
1. Vid felanmälan eller upprepade störningar kontakta styrelsen.

