
Fastställd av Väveriets styrelse 2013-09-30 

Ordningsregler för Väveriet 1-4 
 

Dessa ordningsregler gäller för de gemensamma utrymmen som finns inom Brf 
Kungsängen 1-4 och skall iakttas av alla bostadsrättsinnehavare inklusive familj 
och gäster. 

 

§ 1 Var aktsam om vår gemensamma egendom. Om du orsakar en skada som 
du inte kan åtgärda själv, underrätta styrelsen eller fastighetsskötaren 
snarast. 

§ 2 Vid tillfälligt behov (flytt eller varulämning) får du köra bil på inner-
gården, annars inte. 

§ 3 Undvik att cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av 
motorfordon över gräsmattor och plantering får inte förekomma.  

§ 4 Alla skall följa riktlinjer från ”Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap” vad gäller förvaring av brandfarliga varor i lägenhet, förråd 
och på garageplats. Dessa är mycket restriktiva. 

§ 5 Rastning av djur får ej förekomma på innergården. Matning av fåglar eller 
andra vilda djur får ej ske. 

§ 6 Grilla gärna, men hänsynsfullt, på innergården. Undvik engångsgrillar 
som kan skada gräsytor och förorena.  

§ 7 Rökning är förbjuden i alla källarutrymmen och cykelhus. Cigarett-
fimpar/snus och annat skräp får inte kastas på gården (tänk på små-
barnen).  

§ 8 Medverka till god säkerhet genom att hålla dörrar låsta, samt att ingen 
obehörig smiter genom garageporten etc. Var också noga med att låsa om 
cykelhuset. 

§ 9 Ta väl hand om din fjärrkontroll till garageporten. Flyttar du ska den åter-
lämnas. 

§ 10 De som hyr bilplats eller plats för MC/EU-moped i garaget skall iaktta de 
särskilda föreskrifter som framgår av gällande hyreskontrakt. Fordon skall 
hålla sig inom garageplatsens markerade yta. 

§ 11 Under vintertid skall den som kör in sin bil i garaget försöka minimera att 
stora mängder av snö och modd på kaross och i hjulhus medförs. Det 
finns inga golvbrunnar i garaget och det är kostsamt att ventilera ut stora 
mängder smältvatten. 

Insätts i bopärmen under flik 18


