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TRIVSELREGLER 
Det är viktigt att vi tar hänsyn till varandra i Brf Slagtäppan. Följande 
trivselregler gäller för oss som bor här. Tack för att du bidrar! 

 

Ta hänsyn till tider – efter kl 22 och före kl 07 
ska det vara tyst och lugnt. Tiderna gäller även 
för tvättning i lägenhet och i tvättstugor. 

Tvättstugorna – mattor kan inte tvättas i tvätt-
stugorna. De blir för tunga och maskinerna 
håller inte för det. 

Rökning är inte tillåtet  – i trapphus och i all-
männa utrymmen. Tänk på att inte slänga 
fimpar i området. Ta hänsyn till ickerökare. 

Håll rent i trapphus och källargångar – pga 
brandsäkerheten och allmän trivsel får inte 
mattor, skor, barnvagnar, cyklar, pulkor, kick-
bikes, möbler, blommor m m placeras i trapp-
husen eller i källargångar. 

Cyklarförvaring och övrig förvaring  – cyklar 
förvaras i cykelrum  eller i eget förråd. Barn-
vagnar, små barncyklar, pulkor och kickbikes 
förvaras i barnvagnsförråd eller i eget förråd. 

Parkering i området – det är endast tillåtet  
att lasta i och ur bilen (max 10 min), inte att 
parkera i området. Vid renovering och flytt finns 
tillfälliga parkeringstillstånd att hämta på vice-
värdskontoret. Qpark ronderar området och 
bötfäller felaktig parkering. 

Åka moped – det är inte tillåtet att köra runt 
med moped i området. 

Grilla – använd gärna våra grillplatser i området 
men tänkt på att städa efter dig. På balkongen 
får man använda elgrill. 

 

Källsortering/återvinning – sorteras enligt 
anvisningar i miljöhusen. Platta till förpack-
ningar så att de får plats i kärlen. Grovsopor/ 
farligt avfall lämnas till Retuna/Lilla Nyby. Inga 
grovsopor eller farligt avfal lämnas i miljöhusen 
eller i källagångar. Se info från Eskilstuna Energi 
& Miljö. 

Besök gärna våra återbruksdagar för att lämna 
saker/möbler du vill bli av med.  

Balkonger – dekorera gärna balkongen men det 
är inte tillåtet att hänga blomlådor, paraboler 
eller annat på utsidan. Det är heller inte tillåtet 
att göra hål eller annan åverkan på balkongut-
byggnaden. Då gäller inte garantin. 

Skaka mattor – mattor skakas/piskas vid 
piskställningar. Det är inte tillåtet att skaka 
mattor från balkongen. 

Rasta hundar – det är många i föreningen som 
har hund. Det inte tillåtet att rasta hundarna 
inom området. 

Tvätta bilen – gör rent bilen på närmaste 
biltvätt Använd inte eluttagen i trappuppgången 
för att dammsuga bilen. Du som har elstolpe 
kan dammsuga bilen där. 

Garage – används för att förvara bilen, inte som 
förråd. 

Förråd – brandfarliga vätskor får inte förvaras i 
förråden enligt Räddningstjänsten. 
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