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Kan vi hjälpa till?
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Arkitektens vision
Konstverk
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Bibehållande
av den
utvändiga miljön

1
Bostadsbyggnaderna
utvändigt
& utv. trappor
5
Parkeringsplatsen

5
Gudorna/vägar
22, 23
Regler:
•Trafik
•Parkering
•Sophantering

6
Grönområde
& gångar

8
Snöskottning
vägar &
parkeringen
24
Info på
anslagstavla

Gemensamt
utrymme

4
Staket mellan
sophus och frd

24
Löpande
medlemsInformation
i brevlådor

25
Gemensamt
material / utrustning

26
Planera
aktivitetsdagar

4
Cykelförråd /
teknikförråd
in- & utvändigt
4
Sophus
in- & utvändigt

7
Utomhus belysning:
•Vägar
•Gångar
•Parkeringen
•Bostadsentré
•Carport
26
Containrar för
aktivitetsdagar

Föreningens ansvar
och beslut

13
Bibehållande
av den
invändiga miljön

1
Bostadsrättsförsäkring
kollektivt tecknat för alla
2
Carportarna
3
Från början uppsatta
staket kring parhus
och lägenheter samt.
alg-bekämpning på dess
utsida mot allmän yta

2
Privata kallförråd:
ytterväggar & tak

14
VVS + EL
+ TELE

15
Regler:
•Staket
•Trädgårdsbelysn.
•Markiser
•Uterum
•Parabol

Privat
utrymme

16
TV kanaler

Stadgar
Lokala regler
9
Rensning av
Markbeläggning,
plattor och kullersten,
intill egna entrén,
carporten & längs
staket mot Gudor.

11
Rensning av
grönområde,
gångar, vägar
& parkeringen
på gemensamma
aktivitetsdagar

9
Krukor och möbler
på gemensamma
ytor i anslutning
till bostaden

10
Snöskottning
av gång & trappa
från väg till egna
bostadsentrén
+ snövall framför
carport

11
Deltaga i
aktivitetsdagar
14 / B
Skötsel av
befintliga
och egna
installationer
avseende
VVS + EL
18
Skötsel av staket
uppsatt i egen regi,
samt alg-bekämpning
på insida av staket
uppsatta av
föreningen

12
Kännedom om
skyldigheter och
rättigheter i
stadgarna

17
Trädgård

A
Rengöring
av duschavlopp

B
Skötsel av
pannan

17
Invändigt
underhåll av
egna bostaden
& kallförrådet

19
Uppsättning
och skötsel av
trädgårdsbelysning

C
Larminstruktioner

20
Fler nycklar
beställs
hos HSB

17 / D
Vitvaror i kök & bad
Sanitetsporslin
Skåpsinredning

Eget ansvar
och beslut
VERKSAMHETSKOMPASS FÖR Brf TRE GUDOR

© Brf TRE GUDOR 2006-2008

