
Ordningsregler Brf Orion i Hägerneholm 

Följande ordningsregler ska signeras av andrahandshyresgästen samt bifogas till ansökan 

om andrahandsuthyrning. Först när både ansökan samt signerade ordningsregler har 

inkommit kommer ansökan att handläggas av styrelsen.  

Ansökan samt ordningsregler skickas till: 

Bredablick Förvaltning 

Box 6083 

102 32 Stockholm 

Det går även bra att maila en inscannad kopia till info@bblick.se.  



Ordningsregler 

Tänk på att vara rädd om och vårda både din egen lägenhet och husets gemensamma 

utrymmen. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla medlemmar 

gemensamt. 

För er som hyr i andrahand leder misskötsel till att man inte får bo kvar och de 

extrakostnader som det eventuellt medför debiteras ägaren till lägenheten. 

Följ reglerna nedan, så kommer alla i huset att trivas! 

Trapphus och entréer 

Det är förbjudet att ställa sopor i trapphuset. Inte heller privata föremål som cyklar, 

barnvagnar och skor får lämnas vid entréer, trapphus eller andra gemensamma utrymmen. 

Rum specifikt avsedda för förvaring av cyklar, barnvagnar och rullstolar finns i huset. Det är 

ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs. 

Störande ljud och musik 

Visa hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Störande ljud, från 

t.ex. hög musik etc., skall undvikas mellan kl 22:00-07:00. Använd heller inte tvättmaskin eller 

torktumlare mellan dessa tider. 

Högre ljud, från t.ex. sågning eller borrning etc., är endast tillåtet mellan 08:00-18:00 

vardagar och 10:00-16:00 lördagar och helgdagar. 

Sopor 

För allas trivsel och för att hålla god ekonomi i föreningen, sortera dina sopor enligt 

anvisningarna i husets miljörum. Större grovsopor som t.ex. möbler, emballage och 

elektriska artiklar får inte lämnas i miljörummet utan måste slängas på en 

återvinningscentral. 

Grillning 

Det är förbjudet att använda grillar på balkonger och terrasser. 

Rökning 

Det är förbjudet att röka i gemensamma utrymmen inom fastigheten, t.ex. i trapphus och 

invid entréer. 

 

 

 



Jag intygar att jag har tagit del av ovan ordningsregler: 

 

Signatur: __________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________________________ 

 

Datum:____________________________________________________________ 


