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Vi får mycket påpekande från 
boende att vi behöver påminna om 
vissa saker – tänk på; 
 
 
Husdjur 
Husdjur får inte rastas inom området, 
är olyckan framme så plockar du 
naturligtvis upp efter ditt djur.  
Du som hundägare är skyldig att ha 
din hund kopplad inom tätbebyggt 
område. Har du katt så får du under 
inga omständigheter ställa upp dörrar 
som annars skulle vara stängda och 
att du måste se till så att din katt inte 
gör sina behov i trapphus, sand-
lådor och dylikt. 
Ensamma hundar kan skälla mycket, 
tänk på grannarna innan du lämnar 
din hund själv hemma. 
 
 
Renovering/störningar 
Du bor i ett hus med grannar som kan 
ha helt andra vanor än vad du har. 
Sträva efter att aldrig störa dina 
grannar mer än nödvändigt. Har du 
en granne som stör dig så försök att i 
första hand själv prata med den 
personen/personerna. 

Renoveringar bör ske på dagtid  
kl. 08-20 och "övriga" ljud fram till  
kl. 22. 

Vid större renovering - meddela gärna 
dina grannar via brev… 
 
 
Rökning 
Vid rökning ska askkopp användas, 
kasta inte fimpar hur som helst. 
Undvik att utsätta dina grannar för 
passiv rökning i möjligaste mån. 
 
 

 
 
Entréportar/lägenhetsdörrar 
-inte regla upp portarna för att vädra 
vintertid då energi och pengar 
försvinner ut i onödan. 
 
-använd handtag på dörrar vid 
stängning istället för att slå igen dem, 
vilket låter väldigt mycket! 
 
 
Parkering 
”Långtidsparkering” inne på 
gårdar/vändplan kan orsaka att du 
står i vägen för andra – även 
utryckningsfordon. 
 

 
 
 
 
Ömsesidig respekt skapar grannsämja! 
 

 
Kontakt 
Föreningskontoret har öppet varannan 
onsdag kl. 18.30 – 19.30.  
Vilka datum kan Ni se på 
anslagstavlan i trapphusen.  
Det går alltid att lämna meddelanden 
på telefonsvararen eller e-posta. Vår 
brevlåda finns till höger om dörren. 
Glöm inte att ange namn, lgh nr och 
telefonnummer så att vi kan nå Er. 
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