Att bo och trivas i Brf Pargas
Våra tvättstugor
Följ de angivna tvättiderna
och gå ej in på andras
tvättpass. Håll bra ordning
och rengör maskiner när Ni är
klara med tvätten.

Visa hänsyn
Tänk på att du har grannar
omkring dig. Skruva ner
volymen. Borra inte i väggarna
vid tidpunkter då grannarna
kan bli störda. Detta är extra
viktigt mellan kl. 21-08.

Fåglar
Mata inte fåglarna. Brödbitar
och fågelfrön lockar lätt till
sig råttor och möss.

Trapphus och loftgångar
Ställ inte cyklar och barnvagnar i trapphus eller på
loftgångar med tanke på
framkomligheten vid olycksfall, brand och städning.

Mattor
Du får inte skaka mattor från
fönster och balkong. Det är
inte trevligt för dom som bor
undertill. Visa hänsyn vid
städning av balkongen.

Trafik inom området
Bilar får normalt inte köra in på
gårdarna. Barn kan leka där och
de utgör hinder för gående,
service- och utryckningsfordon

Cyklar
Ställ cykeln i cykelställ eller i
Ckelrum. Absolut inte i
trapphus eller på loftgångar.
Cykla med stor varsamhet
inom området.

Fel i lägenheten
Anmäl genast fel i lägenheten.
Kontrollera t ex regelbundet så
att kranar och element inte
läcker. Om ett fel uppstår med
större skada som följd, och du
inte har anmält det, kan du bli
ersättningsskyldig.

Se till din hund!
Lär hunden att vara tyst
när den är ensam hemma.
Plocka upp efter hunden
när du rastar den. Hunden
skall alltid hållas kopplad.

Se till din katt!
Katter får inte springa lösa
eller uträtta sina behov i
barnens sandlådor.

Ohyra
Får du ohyra, t ex mjölbaggar,
måste du kontakta oss genast.
Det är viktigt att ohyran inte
sprider sig.

Vår gemensamma miljö
Lär barnen att inte skräpa ner.
Var rädd om växter och
rabatter.
Håll god ordning i grovsoprum
och vid sopnedkasten.

Detta är en information från Din bostadsrättsförening för ett trivsammare boende

