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Ordningsföreskrifter utöver stadgarna, beslutade av styrelsen

Renhållning samt vård av planteringar
Lägenhetsinnehavaren svarar för renhållning av vägen framför sin lägenhet samt framför sitt garage med
tillhörande parkering. Lägenhetsinnehavaren svarar för vård av planteringar på såväl entrésidan som på
altansidan. Detsamma gäller även gräsklippning av ytor som gränsar till uteplatsen. Vid önskemål om
förändring eller borttagande av buskar skall styrelsen/ vicevärden kontaktas. Vid gräsklippning med
motorgräsklippare finns risk för att stenar slungas omkring. Det är angeläget att föräldrar ser till att
barnen ej vistas i närheten av en klippare i arbete.
Motorfordonstrafik
Enligt upprättad stadsplan skall området hållas bilfritt. Biltrafik ät tillåten fram till angöringsplatserna vid
de tre infarterna från Fältspatvägen. Angöringsplatserna har beteckning A, B, C med A belägen närmast
Norrbågen. Beteckningarna kan användas vid ex taxibeställning. Angöringsplatserna får inte användas för
parkering. Endast kortvarig uppställning för i- och urlastning är tillåten.
Utomhusparkering inom området är tillåten endast på parkeringsplatserna vid garagen. Undantagna från
förbudet är utryckningsfordon, flyttbilar, brevbärarfordon och liknande transporter. Brf har anlitat Q-park
för att bevaka detta. Vid överträdelser har Q-park rätt att utfärda avgifter.
Mopedåkning är inte tillåten inom området.
Garage inkl uttag för motorvärmare
Garageportarna skall alltid vara låsta. Inkoppling av motorvärmare får endast ske genom fungerande tidur
med en inkopplingstid av max 3 timmar och 1200 W. Vid behov av tidur kontakta vicevärden.
Sophantering
Kompostsopor läggs endast i papperspåsar! Hushållssoporna skall vara väl emballerade innan de slängs i
sophusen. Tidningar, wellpapp, glas, metall, batterier mm skall läggas i Brf’s Sorteringssophus. Grovsopor
skall till Återvinningscentralen vid Sörby Urfjäll.
Hundar, katter och andra sällskapsdjur
Djuren får ej springa fritt i området bl a med tanke på lekplatserna med sandlådor. Rastning får ske utanför
området.
Bollspel
Bollspel såsom fotboll eller annan bollsport, är inte tillåten där planteringar eller byggnader kan komma till
skada. Föräldrar är ansvariga för ev skador.

