
Allmänna Trivselregler Brf RIGGEN Gröndal 

Vi är många personer som bor i Brf Riggen Gröndal fastigheter och vi är 
alla olika. Vi måste därför respektera och ta hänsyn till varandra.  
Styrelsen har satt upp ett antal trivselregler som vi hoppas ska hjälpa till 
att bidra till en god stämning inom föreningen. 

• Var rädd om föreningens egendom, vårda den väl. 
 
• Använd inte din lägenhet eller någon lokal inom föreningen för något annat ändamål 

än det avsedda, eller på ett sätt som kan vara störande. 
 
• Efter klockan 22 söndag kväll till torsdag kväll och efter klockan 24 fredag kväll och 

lördag kväll ska särskild hänsyn tas när det gäller ljudnivå i lägenhet och på 
innergården. 

 
• Lämna inte portar eller dörrar öppna eller olåsta. Se till att dörrar går igen efter dig. 

Lämna inte ut nyckelbricka till obehöriga. 
 
• Det är absolut förbjudet att ställa cyklar och barnvagnar i portar eller trappuppgångar 

då dessa är utrymningsvägar i händelse av brand.  
 
• Ta hand om dina sopor. Lämna inte soppåsar utanför dörren. I soprummet finns 

behållare för hushållssopor, matavfall, returpapper, kartonger, plast, plåtburkar, 
batterier och glödlampor. Returglas får inte ställas in i soprummet.  

 
• Blomlådor får inte sättas upp på fasaden utanför fönstret eller på utsidan av 

balkongen. Vattna dina växter på balkongen försiktigt så att inte grannen under blir 
blöt. 

 
• Sådan skada som omedelbart måste avhjälpas ska utan dröjsmål anmälas till Driftia 

eller någon av våra underleverantörer och till styrelsen. Kontaktinformation finns i 
entrén. Upptäckt av ohyra ska anmälas till styrelsen. 

 
• Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen. Ta hand om dina fimpar om du 

röker utomhus och visa hänsyn till grannar när du röker på balkong eller från ett 
öppet fönster. 

  
• Skaka eller piska inte mattor över balkongräcket. 

 
• Vi rastar inte våra husdjur på innergården. 

 

Använd gärna vårt Grannforum på Facebook i kommunikationen med dina grannar. 
https://www.facebook.com/groups/riggen/  
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