
ORDNINGSREGLER 
Antagna av föreningsstämman 2012-05-09 

 
 

För bostadsrättsföreningen Munins medlemmar och hyresgäster åligger, förutom att göra sig 
bekant med och respektera föreningens stadgar från år 2004, även att respektera följande 
ordningsregler: 
 

 Att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. 
 

 Att snarast möjligt underrätta styrelsen eller vicevärden om skador på föreningens 
egendom eller installationer. 
 

 Att inte använda lägenheten eller föreningens utrymme för annat än avsett ändamål. 
 

 Att inte lämna entrédörr uppställd. 
 

 Att inte lämna dörr till källare och tvättstuga olåsta, gäller även fönster i tvättstuga. 
 

 Att följa gällande föreskrifter för tvättstugor. 
 

 Att inte piska eller skaka mattor, sängkläder e dyl. genom fönster eller balkonger. 
Vidare att inte kasta ut cigarettfimpar eller annat skräp från balkonger eller fönster. 

 

 Att inte lägga mattor eller ställa barnvagnar, cyklar etc. i trapphusen.  
Utgör fara vid brand, utrymning, sjuktransport och städning.  
Undantag rollatorer, får placeras under trappan.  
 

 Att inte ställa saker i källarkorridorerna. 
 

 Att i sopskåpen endast slänga hushållsopor, väl paketerade. 
 

 Att inte uppsätta utomhusantenner/parabolantenn, på fasadparti eller balkongräcke. 
Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongräcket. 
 

 Störande ombyggnader och reparationer i lägenheten får endast ske:  
vardagar 8.00 – 19.00 och lördagar och helgdagar 9.00 – 18.00. 
 

 Att mellan kl. 22.00 – 07.00 iaktta en lugnare livsföring.  
Informera gärna grannar om Ni ska ha en större fest. 
 

 Att ansvara för att Ditt husdjur inte stör övriga boende eller förorenar på området. 
 

 Att inte grilla på balkongen annat än med el-grill. 
 

 Att bilparkeringen inom föreningens område endast får ske på markerade P-platser.  
Boende i föreningen får inte parkera på besöksparkeringarna. 
 

 Biltvätt på området är inte längre tillåtet, ej heller i garagen.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Växjö Kommun 2005. 
 

 Att i övrigt rätta sig efter av styrelsen och vicevärden lämnade föreskrifter. 
 
 

Bostadsrättsföreningen Munin i Växjö 


