
 

Brf Cassiopejas Trivselregler A-Ö 
 
Allmänna utrymmen 
Det är inte tillåtet att uppehålla sig onödigt eller 
leka i källare och trappor. Det är inte tillåtet att 
förvara saker i allmänna utrymmen utan endast i 
lägenhetens förråd. Bortforsling av skräp kostar 
föreningen pengar och kostnaden kommer att 
debiteras den som bor i lägenheten. 
 
Anslagstavlor och affischering 
Anslagstavlorna i trappuppgångarna är avsedda för 
information inom föreningen, främst från styrelsen 
och vicevärden. Kontakta vicevärden om du vill 
sätta upp ett anslag som rör föreningsinformation. 
Övrig affischering är inte tillåten. 
 
Balkonglådor 
Det är inte tillåtet att ha balkonglådor hängandes på 
utsidan av balkongen. 
 
Cykelrum 
I cykelrummen får endast cyklar, barnvagnar och på 
Fjällstigen 35-53 mopeder ställas in. 
 
Cyklar och barnvagnar 
Cyklar skall förvaras i särskilda cykelrum eller i 
cykelställen utomhus. De skall inte i stå i 
vestibulen, på trapplan eller utanför förråden. 
Detsamma gäller barnvagnar och barnkärror. 
 
Dörrar 
Det är inte tillåtet att regla upp ytterdörrar och 
sedan låta dessa stå, framförallt nattetid. Samma sak 
gäller dörrar till vindar, cykelrum, källargångar och 
tvättstugor. 
 
Fordon 
Stör inte andra boende med bilar, mopeder och 
cyklar. Tänk på att köra sakta då det finns barn i 
området. 
 
Grillning 
Visa respekt för dina grannar om du grillar. Alla är 
inte förtjusta i röklukten. Använd elgrill. 
 
Husdjur 
Rasta inte dina husdjur på föreningens gräsmattor 
eller planteringar. Glöm inte att plocka upp 
avföringen efter ditt husdjur. Håll ordning på 
husdjuren så att de inte stör andra boende. Hundar 
skall hållas kopplade inom föreningens område, det 
kan finnas personer som är rädda för hundar. 
 
Matning av fåglar 
Det är inte tillåtet att slänga ut matrester till fåglar 
och andra djur på föreningens gräsmattor och 
liknande. 
 
 

Mattor 
Vädra inte mattor på balkongen. Det finns 
piskställningar utomhus avsedda för detta. 
 
Paraboler 
Om du vill montera en parabol, tag först kontakt 
med vicevärden. 
 
Parkering 
Parkering utanför portar får bara ske vid på- och 
avlastning. Parkering får endast ske på markerade 
platser och tänk på att inte parkera bilen på någon 
annans parkeringsplats. 
 
Portkod 
Lämna inte ut portkoden till obehöriga. 
 
Rökförbud 
Rökförbud gäller i allmänna utrymmen såsom 
trappuppgångar, hissar, tvättstugor, källargångar 
och källarutrymmen. 
 
Tvättstuga 
Efter avslutat tvättpass skall golv sopas och 
våttorkas vid behov. Tvättmedelskartonger och 
sköljmedelsflaskor skall återvinnas, inte slängas i 
tvättstugans soppåse. 
 
Tystnad 
Tänk på att inte störa dina grannar utan visa hänsyn. 
Det skall vara tyst mellan kl. 22.00-06.00. 
 
Var aktsam om föreningen 
Var rädd om det som vi medlemmar i föreningen 
gemensamt äger och om föreningens ekonomi. På 
så sätt hjälper du till att hålla nere din månads-
avgift. 
 
Vi måste hjälpas åt! 
Om du märker att en granne inte sköter sig enligt 
trivselreglerna, så säg gärna till den personen vad 
han eller hon bör göra istället. Hjälper inte detta, så 
kan du kontakta vicevärden eller någon i styrelsen. 
Det är allas uppgift att se till att vårt bostadsområde 
blir så trevligt som möjligt! 
 
Den som mot förmodan inte följer trivselreglerna 
riskerar att få bära de kostnader som kan uppstå, till 
exempel väktarutryckning. 
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