
Allmänna ordningsregler för BRF Bergshamra 
 
• Lägenheten och tillhörande utrymmen ska vårdas och nyttjas med varsamhet.  

• Vid ombyggnad ska tillstånd sökas hos styrelsen. Kom ihåg att det är du som ansvarar för att dina 
hantverkare är certifierade för det arbetet de utför. Du ansvarar även för att byggavfall 
transporteras bort på korrekt sätt. 

• Renovering av bostaden som medför störningar får bara utföras på vardagar 08:00 till 20.00 samt 
lördag/söndag 10.00 till 16.00. Storhelgsdagar får man inte utföra buller-störande arbeten. 
Entreprenörer får bara arbeta i våra lägenheter vardagar 08:00 till 17:00. 

• Rökning är förbjudet i våra gemensamma lokaler. Står du ute och röker så ta hand om fimparna. 

• Balkonglådor ska placeras på insidan av balkongen.  

• Gemensamma ytor som korridorer i källare, skyddsrum mm får EJ användas som lager av cyklar, 

möbler eller liknande. Dessa ska placeras i egna källarförråd.  

• Cykelrummen är endast avsedda för förvaring av cyklar och barnvagnar. För mopeder och 

motorcyklar kan plats hyras i garaget. 

• Respektera dina grannar och normala sovtider.  

• Sortera avfallet rätt; vi har flera stationer i området med 3 fraktioner; hushållsavfall, tidningar 

och komposterbart material. På Ekorrstigen finns även containrar för papp, plast, metall, glas och 

batterier. En gång i månaden får vi besök av Solnas mobila Återvinningscentral, den kan du läsa 

mer om på Solnas hemsida. 

• Information från föreningen kommer via föreningsmeddelande som sätts upp i skåpet i entrén i 

respektive port. Du kan även anmäl din mailadress till föreningen för ett digitalt utskick.  

• Fel- eller skadeanmälan görs till SBC kundtjänst per mail eller telefon, inte till styrelsen 

• Porten får endast ställas upp vid in- eller utlastning. Utöver detta ska porten alltid vara stängd, 

oavsett natt eller dag.  

• Nyttja gärna den gemensamma yttre miljön, men håll rent.  

• För tvättstugorna gäller särskilda regler som finns på väggen i varje tvättstuga. 

• Vår förvaltare finns tillgänglig måndagar 8:00-9:00 på Mårdstigen 1 eller på telefon dagtid enligt 

information på hemsidan. 

 

 


