Ordningsregler Bommen Nr. 7
§

Ljudnivån i fastigheten ska hållas på en respektabel nivå. Efter kl. 23:00 på
vardagar och efter kl. 01:00 på fredagar och lördagar ska du ej störa dina
grannar med högljudd musik eller fest.

§

Cyklar skall ställas i cykelställen eller längst väggen. De får EJ stå mitt på gården.

§

Trappor, källar- och vindsgångar ska hållas fria från bråte, skräp och sopor. Om
det påträffas möbler, sopor, överblivet från renovering etc. har styrelsen rätt att
anlita extern firma för att forsla bort sakerna och debitera ansvarig medlem.

§

Ditt vinds- och källarförråd ska vara tömt innan du flyttar ut. Vid eventuell flytt
kommer du inte beviljas utträde ur föreningen och din köpare kommer inte
beviljas inträde om förrådet ej är tömt.

§

Det är fritt fram för medlemmarna att nyttja gården och låna föreningens grill.
Dock gäller samma ordningsregler för gården som för lägenheten, efter kl. 23:00
på vardagar och efter kl. 01:00 på fredagar och lördagar ska volymen dämpas
med hänsyn till dina grannar. Allt skräp skall omhändertas och grillen ställas i
ordning samt ställas tillbaka på avsedd plats.

§

Föreningens bastu och gillestuga är fri för alla medlemmar att nyttja. Respektera
dina grannar och håll en dämpad ljudnivå efter kl 23:00 på vardagar och efter
01:00 på helger. Bastun och gillestugan skall lämnas i samma skick som man
fann den och allt skräp omhändertas.

§

Respektera hygienen i tvättstugan. Städa efter dig! Du har rätt att boka två
tvättider åt gången. Om du ej börjat nyttja din tvättid en timme efter utsatt tid
får annan medlem ta över din tid. Du har rätt att nyttja torkrummet en timme
efter att din tid gått ut.

§

Utrymmen med lås ska vara låsta och får ej ställas upp!

§

Värna om naturen och slarva inte med sopsorteringen! Detta gäller även
tvättstugan.

§

Föreningen har en verkstad som är utrustad med verktyg som
föreningsmedlemmarna gärna får låna. Lämna verktygen och annan utrustning
direkt efter att du har använt dem, vår vaktmästare behöver sina verktyg!

§

Beakta de regler och bestämmelser som står i föreningens stadgar.
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