TRIVAS
TILLSAMMANS

FÖR DIN OCH ALLA
ANDRAS TRIVSEL
Ett flertal funktioner och lokaler i ett bostadsområde används av många hyresgäster.
Därför är det bra med gemensamma regler för
hänsynens skull.

TÄNK PÅ ALLERGIKERNA
Av hänsyn till alla allergiker och brandsäkerheten är
det inte tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstugor, vindar,
källare och cykelrum.
Pälsdjur kan också ställa till problem för allergiker.
När din hund eller katt fäller, är det viktigt att du kammar och borstar pälsen ordentligt.
Rengör även torktumlarfiltret extra noga när du har
tvättat, eftersom det ofta fastnar hund- och katthår
där.

TVÄTTSTUGAN – ETT RENT NÖJE
Tvättstugan är förmodligen den gemensamma plats
som allra flest använder. Därför hjälps vi åt tillsammans att hålla rent och snyggt i tvättstugan.

 Torka av golv, maskiner och bänkar när du är
klar.

 Följ skötselanvisningar som gäller för tvättmaskiner, torktumlare och annan utrustning.

 Använd alltid tvättpåse om du tvättar en BH med
bygel. En vanlig orsak till att maskinerna går
sönder är när bh-bygeln lossnar och fastnar i
tvättmaskinen.

 Mattor och grövre tvätt ska tvättas i tvättmaskinerna som är märkta ”grovtvätt”.

 Entrémattor med gummibaksida, hästtäcken eller
djurfiltar får inte tvättas i några av våra maskiner.

Hör av dig till oss på en gång om något inte fungerar.
Respektera alltid de tider som är bokade av andra,
visa hänsyn och använd inte tvättstugan utanför de
bokningsbara tiderna.

SÄKRA YTOR I VINDS- OCH KÄLLARFÖRRÅD
Om du har förråd på vinden eller i källaren är det
inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen eller dra in
egen el där.
Det är inte heller tillåtet att röka eller tända någon
låga i förråden.

FRIA YTOR I TRAPPHUS OCH ENTRÉ
Det finns tillfällen när det är bråttom att komma fram
och det behövs fri passage i trapphuset och entrén.
För att underlätta för sjuktransporter och uttryckningspersonal samt minska brandrisken är det inte
tillåtet att placera saker i trapphuset eller i entrén.
Ett fritt trapphus underlättar även städningen och
den allmänna trivseln.
Flera av våra bostadsområden har cykel- och barnvagnsrum. Kontakta oss för mer information.

HÅLL ORDNING I OMRÅDET
Ett välskött bostadsområde betyder mycket för
trivseln. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att hålla
ordning – allt efter förmåga.
Du kan bidra genom att plocka upp efter dig, lämna
sopor på avsedd plats och hålla ordning i trapphuset.
Har du en uteplats så ingår det i ditt hyresavtal att
sköta den enligt våra riktlinjer.

MILJÖHUSET
I alla våra bostadsområden finns det miljöhus/rum
där du kan källsortera ditt hushållsavfall. Här finns
sortering för matavfall, tidningar, förpackningar av
glas, metall, papper och plast, småelektronik och
brännbara sopor.
Det är viktigt att vi håller ordning och reda samt sorterar rätt i våra miljöhus. Felsorteringar och osorterade sopor, kostar oftas en väldigt massa extra pengar
för oss, vilket i slutändan drabbar dig som hyresgäst.
Observera! Möbler och annat grovavfall samt farligt
avfall hör inte hemma i mijlöhusen utan lämnas på
Brista återvinningscentral. Se anslag i miljöhuset.

FORDONSPLATSER
Håll även ordning kring din fordonsplats. Parkera
inom rutan, röj snö på vintern och sopa vid behov.
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