
HSBs BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
GRUEBÄCK I FALKENBERG  

 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

 
Föreningens bostadsrättshavare erinras om att
 
vara aktsam om vår gemensamma egendom, samt att låta barnen ta del av våra ordningsregler 
 
lägenhet inte får användas för annat ändamål än det som anges i upplåtelseavtalet, 
 
uthyrning av lägenhet och avsevärd förändring av lägenhet kräver styrelsens medgivande, 
 
uppkomna skador skall anmälas till HSBs kontor, Felanmälan tel. 077-123 90 90. 
 
kostnader för åtgärdandet av skador i entréer, trappuppgångar och källarutrymmen och på utvändiga 
anläggningar belastar medlemmarna, 
 
sparsamhet med el och vatten skall iakttas, 
 
trappuppgångar och korridorer inte får användas som upplagsplats för material och redskap, cyklar 
etc utan skall förvaras i respektive källarutrymmen, 
 
rullskridskoåkning i trappuppgångar och källargångar är absolut förbjudet, 
 
trappuppgångar ej heller får användas såsom lekplats, ej heller får bollsparkning på gårdsplan eller 
bollkastning mot väggar ske, detta gäller även på samtliga gräsmattor i bostadsområdet, 
 
gräsplanen bakom pannrumshuset, Västgötavägen 23 A-B 
får användas för brännbollspel dock senast till kl 21.30, 
 
parkering endast få ske på anvisad parkeringsplats, boende på området får inte använda besökandeplatserna. 
 
För att bevara trevnaden inom området erinras vidare om att
 
sopor, som läggs i sopnedkast, skall vara väl inslagna, 
 
entrédörrar skall hållas låsta efter kl 20.00, 
 
tvättstugan användes endast av lägenhetsinnehavarnas hushåll och att överenskomna tvättider hålles, 
 
maskiner och tvättutrymmen skall rengöras efter användandet, 
 
piska mattor på därför avsedd plats, 
 
mattor och sängkläder o dyl. får inte hängas på balkongräckets utsida, 
 
blomlådor hänges innanför balkongräcke, 
 
hålla rent och prydligt på altanuteplatserna, 
 
katter och hundar inte får rastas inom föreningen markområde, 
 
fåglar får inte matas från balkonger eller fönster, 
 
bo och leva på sådant sätt att dina grannar inte onödigtvis blir störda.  
 
Ha gärna gäster men dämpa ljudnivån, framåt kl 23.00 bör det vara så pass tyst att den i huset som vill sova 
kan göra detta. Tänk dock på att dina grannar kan bli störda även innan 23.00. Alltför hög ljudvolym är inte 
tillåtet någon tid på dygnet. Blir du störd påtala detta till den som stör eller ring någon i din styrelse. 
 
Störningsjour dygnet runt Securitas tel, 822 00 
 
Vid utryckning från Securitas störningsjour är det den störande, som får stå för kostnaden. 
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