
 
Trivselregler i Brf. Pärlugglan 

 
Att bo i bostadsrätt i en ekonomisk förening innebär att vi ingår i en  
gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende.  
Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans  
kan vi göra vårt boende trivsamt. 

 
Genom att följa föreningens trivselregler kan vi alla bidra till en god  
och trivsam gemenskap i vår förening. 
Med stöd av § 28 i Bostadsrättslagen och Brf. Pärlugglans stadgar  
har styrelsen utfärdat följande trivselregler. 

 
För allmän säkerhet, trivsel och god sämja bland alla boende i våra hus: 

 
1. Vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens  
 egendom i övrigt. 
 
2. Meddela styrelsen omedelbart om skada eller något annat fel uppstår som kräver akut 

åtgärd.  
Lämna inte vattenkran i öppet läge. Tänk på att stänga kranen om vattnet vid något 
tillfälle varit avstängt. 
Anmäl till styrelsen om otäta vattenkranar eller om avlopp blivit  
tilltäppta. 
 

3. Använd inte lägenhet för yrkes- eller affärsverksamhet eller på ett sätt som kan vara 
störande för kringboende utan styrelsens medgivande. Musik och annan högljudd 
underhållning får enbart i undantagsfall utövas efter kl 22.00 och före kl 07.00. Informera 
gärna dina grannar. 

 
4. Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Station för tidningar och 

pappersförpackningar står uppställda på parkeringen vid  
 Havsörnsgatan. Station för glas, metall och plast finns uppställda på övre Havsörnsgatan. 

Kylskåp, möbler och elektronik till exempel lämnas till  
 Återbruket. Tänk på att föreningen får betala extra för sopor som inte hör hemma i 

soprummet. 
 
5. Lägg inte torkmattor utanför lägenhetsdörr då det utgör hinder för städning och är en 

brandfara. 
 
6. Husdjur får inte rastas inom bostadsområdet. Hundar skall vara kopplade så att de inte 

stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägarna och grönområdena.  
 
7. Rökning är ej tillåten i gemensamma utrymmen och naturligtvis kastar vi inte fimpar på 

marken. 
 
8. Parabolantenn får ej monteras på fasad, golv eller väggar. Endast stativ som inte är 

monterat på fasad, golv eller väggar är tillåtet. 
 

Markiser får sättas upp endast om färg, form och fastsättning godkänts av styrelsen. 
 

8. Trappan är en utrymningsväg så för din säkerhet, ställ inte möbler, cyklar, barnvagnar 
eller rollatorer utanför lägenhetsdörr eller på trapplan.  

 
9. Lämna inget gods i gångarna utanför källarförråd. Föreningen kommer att flytta bort allt 

som står i gemensamma utrymmen. Släck belysningen i  
 källaren vid utgång. Lämna aldrig källardörren olåst. 



 
10. Mattor, sängkläder och möbler skakas och piskas vid piskställningen, ej på balkongen. 

 
11. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller trapp-uppgångar får ej 

sättas upp utan styrelsens tillstånd. 
 

12. Det är viktigt att följa anvisningarna som finns i föreningens tvättstugor. Då håller våra 
maskiner längre. När något går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i 
användbart skick. Gör rent i tvättstugan efter avslutat tvättpass. Föreningen ombesörjer 
inte städning av tvättstugorna. För allas trevnad, lämna tvättstugan i sådant skick du själv 
vill finna den. 
Tvättstugan får användas mellan 7.00-22.00. 
 

13. Bostadsrätthavare i vår förening ska hjälpas åt att följa föreskrifter för  
 föreningens ventilation som utfärdats av styrelsen med hjälp av sakkunniga. 
 
14. Brandskyddet är ett gemensamt intresse. Tänk på riskerna exempelvis vid förvaring av 

brandfarligt gods/vätskor i lägenhetsförråd, på balkonger och i garage. Kontakta styrelsen 
angående vad som är tillåtet. 

 
15. Grillning med elgrill och gasolgrill är tillåten på altan och balkong. Följ  
 brandmyndighets anvisningar vad gäller tillåten mängd gasol.   

 
16. Motortrafik i gränderna är endast tillåten för i- och urlastning. Tänk på att köra sakta 

främst för barnens skull. Parkering är endast tillåten på  
 uppmärkta parkeringsplatser. Tomgångskörning inom bostadsområdet är förbjuden. 
 
17. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen ska detta anmälas till 

styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader. 
 

18. För att minska våra gemensamma kostnader för skötsel och underhåll av den yttre miljön, 
skall vi alla hjälpas åt att hålla rent och se till att buskar, träd och planteringar inte 
skadas. 

 
19. Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till vårt 

område. 
 


