
Takterrassens Trivselregler

Takterrassen är en fantastisk möjlighet för alla vi boende att nyttja. Nedan följer några 
regler för allas vår trivsel.
 Du som boende ansvarar för alla de personer du släpper upp på terrassen.
 Maximalt antal personer som får vistas på terrassen samtidigt är 100 stycken. Detta på 

grund av brandskyddsregler. 
 Du använder terrassen på egen risk 
 Barn under 15 år får ej vistas på terrassen utan myndigt sällskap. 
 Det är inte tillåtet att beträda planteringarna eller att på något sätt förstöra de odlingar 

som finns på takterrassen.
 Allt som tas upp till terrassen ska bäras med ner. Lösa föremål, oavsett vikt, kvar riskerar 

att blåsa ner och orsaka stora skador.  

Bokning
Bokning av orangeri och bastu 
görs via de ordinarie 
bokningstavlorna eller online. 
Tänk på att avboka om du vet 
med dig att du inte kommer 
nyttja din tid så att någon 
annan medlem kan boka upp 
sig.

Hissarna
Takterrassen kan endast nås 
via hissarna i port 12 och 14. 
Port 10 och 16 får endast 
användas vid utrymning. Tänk 
på att dessa utgångar är 
larmade.

Rökning
Av säkerhetsskäl samt för 
trevnadens skull är rökning på 

takterrassen är inte tillåtet.

Respekt för andra
Det finns boende som har lägenheter som kan 
störas av aktiviteter på takterrassen. Det är 
därför viktigt att särskild hänsyn tas till dessa vad 
gäller ljudnivå och nedskräpning. Tänk även på 
att respektera lägenhetsinnehavares integritet 
och titta inte in genom takfönster eller ner på de 
privata terrasserna. 

Solceller
Föreningen har valt att installera solceller på 
takterrassen för att ligga i framkant vad gäller 
miljöfrågor och energibesparing. Tänk på att 
dessa blir väldigt varma och dessutom är 
ömtåliga, och det är därmed strikt förbjudet att 
klättra på dem.

Orangeri
Orangeriet gör det möjligt för oss att nyttja takterrassen även under 

kyligare väderförhållanden. 
Föreningen har köpt in glas och porslin för tolv personer till våra 

medlemmars förfogande. Efter användning ska allt porslin tas med ner och 
diskas och därefter återföras till orangeriet. Plastbackar för detta ändamål 

finns tillgängliga i orangeriet.
Möblerna i orangeriet får ej flyttas ut. Kom ihåg att stänga samtliga dörrar 

när ni lämnar terrassen. 
Tänk även på att lämna orangeriet i det skick ni själva önskar finna det i. 

Bastu
Duscha innan användning av bastun.

Sitt på handduk i bastun.
Städa efter användning och lämna inga sopor efter er. 

Se till att bastuaggregatet är frånslaget när du lämnar bastun.
Kontrollera att fönster är stängda samt att dörrar är låsta när ni går. 

Trevlig vistelse!


