
      Välkommen till HSB Täppan 
 

     För att ha ett trevligt boende har vi vissa regler  
         som vi vill att du följer  

 

Visa hänsyn mot grannar genom att 
• vara aktsam om föreningens egendom 
• hålla dämpad ljudnivå på TV, radio, musik etc. (särskilt nattetid) 
• respektera generellt rökförbud i hissar, trapphus, tvättstuga och andra 

gemensamma utrymmen 
• inte piska eller skaka mattor, sängkläder eller dylikt genom fönster eller från 

balkonger 
• följa de särskilda ordningsregler som finns för tvättstuga, återvinningsskjul m.fl.  
• inte ställa upp ytterdörrarna för annat än snabb i- och urlastning 
• hålla entréer, trapp- och källargångar fria från cyklar, pulkor, leksaker, 

dörrmattor, skodon m.m. 
• inte grilla på balkong  
• se till att husdjur inte förorenar inom området och inte stör sin omgivning 
• inte mata fåglar från fönster eller balkonger eller lägga mat utomhus 
• inte hänga balkonglådor/krukor på utsidan av balkongräcket. 
• inte parkera på gården (parkeringsförbud). Bilar får endast införas vid flyttning 

eller kortare i- och urlastning 
• inte montera fläkt ansluten till ventil i kök och badrum. 

För att förebygga och begränsa skador m.m. är du skyldig att 
• underrätta fastighetsskötaren om skador. Vid akuta skador utanför 

normal arbetstid kontaktas jourfirma. Telefonnummer är placerad vid entré.  
• inte spola ned främmande föremål såsom kattsand, tops, textilier m.m. i avlopp 
• om ohyra upptäcks, omedelbart anmäla detta för kostnadsfri sanering (se anslag i 

porten) 
• hålla dörrar till gemensamma utrymmen stängda. 

Du är skyldig att ta hand om sopor m.m. genom att 
• endast kasta väl inslagna hushållssopor i sopnedkast 
• lämna i huset på gården avfall för källsortering, såsom glas, metall, plast, 

kartonger, tidningar och wellpapp, samt lampor, batterier, elektronik m.m. i 
därför avsedda kärl 

• själv transportera kasserad spis, kyl- och frys, diskmaskin, mikrovågsugn samt TV 
och bildskärmar till återförsäljaren, som är skyldig att ta hand om dem för 
destruktion 

• själv transportera miljöfarligt avfall till miljöstation 
• inte kasta skräp i gemensamma utrymmen inomhus eller utomhus. 

 
 
Jag har tagit del av ovanstående och kommer att följa dessa regler 
 
 
 
………………………………………..                               ……………………………………………………….. 
Ort och datum Namnteckning 

andrahandshyresgästen 
………………………….. 
Lägenhetsnummer 
 
Inskickas undertecknad till 
 
Brf Täppan, Bjurholmsgatan 12 n.b. 116 38 Stockholm 


