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Ordningsregler i BRF Taffeln1

 
För allas trivsel är det viktigt att vi hjälps åt att värna om den inre och yttre 

miljön i bostadsrättsföreningen. Vi medlemmar är delägare i fastigheten med 

omgivning och för att öka trivseln på vårt boende ligger det i allas intresse att 

sköta om de gemensamma utrymmen vi delar.  
 

Trapphus/Korridorer  

Trapphusen skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, tomkartonger, sopor m.m. Vid 

utryckning av brandkår eller sjuktransport måste framkomligheten vara fri.  

Trappstädning utförs inte om trapphus och korridorer är belamrade av saker som står i 

vägen.  

 

Rökning  

Rökning är inte tillåten i trapphus, korridorer eller portar. Rökning vid entréer, fönster 

och trapphus sker på behörigt avstånd för att inte störa (rekommendation astma och 

allergiförbundet). Tänk på att din cigarettrök kan störa dina grannar. Släng inte fimpar 

på marken eller utanför entréer. 

 

Grillning 

Om du ska grilla i din balkong får du inte använda en kolgrill utan endast elgrill och 

gasolgrill. Detsamma gäller även om du har en uteplats med ovanliggande balkong. 

Detta är inte bara för att grannen inte ska få in rök i lägenheten utan även av 

brandsäkerhetsskäl. Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat 

eldningsförbud. 

 

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. 

Grillkol får absolut inte kastas bland hushållssoporna. OBS! det kan ta upp till 24 h för 
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grillkol att slockna helt. Det är bra att ha tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten 

nä du ska grilla med kolgrill. Var noga med att rengöra grillen från matrester. Det gäller 

vid förvaring utomhus och inomhus i förråd. Detta för att inte riskera att få problem med 

ohyra.  

 

Sopor  

Släng enbart hushållssopor i väl hopknutna påsar i soprum för hushållssopor. Tänk på 

att i största mån sortera dina sopor. Glas, metall, plastförpackningar, tidningar och 

emballage sorteras och slängs i kommunens återvinningsstationer. Förslag på 

närliggande återvinning, ICA i Sollentuna centrum, Tegelhagen/Helenelund vid 

Silverdals kapell bakom blomsteraffären och vid köpcentrum Stinsen. För tidningar finns 

en grön container vid övre parkeringens infart från Strandvägen.  

Har du svårt med transport för sorterat avfall kan du fråga en granne med bil om ni kan 

hjälpas åt att besöka en återvinningsstation. Ställ inte din soppåse utanför din dörr. Den 

ger lukt och drar till sig skadedjur och insekter.  

 

Grovsopor  

Föreningen har ingen sortering för grovsopor. Medlemmarna i BRF Taffeln1 får själva 

frakta bort till närmaste återvinningsstation. För närmaste återvinningsstation hänvisas 

Smedby Återvinningscentral i Upplands Väsby.  

 

Tvättstugor  

Boka din tvättid med låsbar bokningscylinder som är markerad med ditt 

lägenhetsnummer. Saknar du en sådan kan det beställas av vår tekniska förvaltare; 

Rolf Samuelsson. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och vid varje port.  

 

Tvättstugan skall hållas ren: tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp rengörs efter 

avslutad tvättid. Sopa väl och våttorka golvet. Ta hand om tvättstugan som om den vore 

din egen, för det är just det den är! Om det ligger tvätt kvar i maskin, torktumlare eller 

torkskåp när du ska börja din tvättid. Var snäll och lägg det åt sidan i tvättkorg eller på 

bänk. 
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Är bokad tid inte påbörjad är det tillåtet att efter en timme överta tiden.  

 

Innergårdar, allmänna trädgårdar och annan yttre miljö  

Håll snyggt på din gård och på allmänna markytor i området. Släng inte fimpar utanför 

portar, parkering, gårdar eller gräsmattor. Släng inte skräp eller flaskor på gångvägar 

och gräsmattor. Plocka upp skräp. Hundägare plockar upp efter vovves behov och 

avlägsnar påsen i soporna.  

 

Sitter du ute, tänk på att inte spela musik för dina grannar eller prata högt (skrik och 

väsnas inte). Vardagar efter klockan 22.00 stör du inte dina grannar med hög musik. 

Ska du ha fest, informera dina grannar och tänk på att dämpa volymen efter klockan 

24.00. Bor du i korridor, håll din dörr stängd så att du inte stör de som inte är med på 

festen. Det är lyhört så för allas trivsel följer vi dessa regler.  

 

Parkeringsplatser  

Har du bil förmodar vi att du har en parkeringsplats som du betalar för. Kostnad för 

parkeringsplats utan el är 300 kr/mån och med el är 500 kr/mån. Vänligen anmäl vilken 

plats du använder med lägenhetsnummer och p-plats nummer, så vi kan upprätta ett 

hyresavtal för din plats. Blockera ej med bil inne på gångvägar eller gårdar i 

boendeområdet. Parkering där är endast tillåten vid av- och pålastning. 

Tomgångskörning är ej tillåten på parkering, gårdar eller gångvägar i området. 

Parkering längst med Dalbovägen är inte att föredra. Kortare tid för eventuellt besökare, 

men ej långtidsparkering för boende. Tänk på att vintertid försvåras framkomligheten för 

snöröjningen.  

 

Förråd/Källargångar  

Håll fritt i gångar och utanför förråden. Skräp du inte vill ha vill ingen annan heller ha. 

Klipp ej upp någon annans förråd utan att ta reda på om det tillhör någon. Släng ingen 

annans egendom!  
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Denna policy är senast ändrad av styrelsen 2018-07-17 gäller tills vidare. Frågor och 

förslag riktas till styrelsen via mail: styrelsentaffeln@gmail.com  

 

 


