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Ordningsregler	  
för	  Bostadsrättsföreningen	  Vapensmeden	  5	  

Beslutade	  av	  styrelsen	  2012-‐09-‐18	  
	  
	  
Dessa	  ordningsregler	  grundar	  sig	  dels	  på	  föreningens	  stadgar,	  dels	  på	  den	  grannsämjerätt	  och	  det	  
hänsynstagande	  till	  våra	  medmänniskor,	  som	  även	  regleras	  genom	  lagstiftning	  och	  genom	  olika	  
förordningar.	  Vi	  som	  bor	  i	  Vapensmeden	  5	  förutsätter	  att	  du,	  din	  familj	  och	  dina	  vänner	  följer	  dessa	  
regler	  för	  att	  vi	  alla	  skall	  trivas	  och	  ha	  det	  bra	  i	  vårt	  hus.	  
	  
Ansvar	  för	  ordningen	  
Att	  bo	  i	  bostadsrätt	  innebär	  ett	  gemensamt	  ansvar.	  Som	  medlem	  i	  föreningen	  har	  du	  inte	  bara	  rätten	  
till	  en	  bostad	  i	  föreningens	  hus	  utan	  du	  har	  också	  skyldigheter	  mot	  föreningen	  och	  övriga	  
medlemmar.	  
	  
Styrelsens	  uppgift	  är	  att	  ta	  hand	  om	  den	  löpande	  förvaltningen	  av	  föreningen	  och	  verkställa	  de	  beslut	  
som	  föreningsstämman	  fattar.	  I	  den	  löpande	  förvaltningen	  ingår	  också	  ordningsfrågor.	  	  
	  
För	  vem	  gäller	  reglerna?	  
Alla	  som	  befinner	  sig	  i	  huset	  är	  skyldiga	  att	  rätta	  sig	  efter	  ordningsreglerna.	  De	  gäller	  dig	  som	  
bostadsrättsinnehavare,	  dina	  familjemedlemmar	  liksom	  gäster,	  inneboende	  och	  hantverkare	  som	  
utför	  arbete	  åt	  dig	  i	  lägenheten.	  Reglerna	  gäller	  också	  för	  andrahandshyresgäster	  och	  föreningens	  
egna	  hyresgäster.	  	  
	  
Detta	  händer	  om	  ordningsreglerna	  inte	  följs	  Styrelsen	  skall	  i	  alltid	  först	  uppmana	  den	  som	  bryter	  
mot	  reglerna	  att	  följa	  dem.	  Fortsätter	  störningar	  trots	  uppmaning	  att	  följa	  ordningsreglerna	  kan	  
styrelsen	  vidta	  ytterligare	  åtgärder.	  I	  ett	  sådant	  fall	  kan	  det	  bli	  fråga	  om	  uppsägning.	  
	  
När	  du	  har	  du	  frågor	  
Har	  du	  funderingar	  över	  någonting	  som	  tas	  upp	  i	  dessa	  regler	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  någon	  i	  
styrelsen.	  Styrelsemedlemmarnas	  namn	  finns	  på	  anslagstavlan	  i	  trapphuset.	  
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1. Allmän	  aktsamhet	  
• Tänk	  på	  att	  vara	  aktsam	  om	  och	  väl	  vårda	  föreningens	  egendom.	  Aktsamhetskravet	  

gäller	  egendom	  som	  tillhör	  föreningens	  gemensamma	  utrymmen	  till	  exempel	  hiss	  
och	  tvättutrustning	  men	  även	  utrustning	  i	  lägenheterna	  såsom	  
ventilationsinstallationer	  och	  telekommunikationsutrustning.	  	  

• Om	  akut	  skada	  inträffar	  i	  huset	  tag	  i	  första	  hand	  kontakt	  med	  någon	  i	  styrelsen.	  
• Om	  ingen	  styrelseledamot	  är	  anträffbar	  finns	  kontaktuppgifter	  till	  jourreparatörer	  på	  

föreningens	  anslagstavla.	  
	  

2. Andrahandsuthyrning	  
• Vill	  du	  hyra	  ut	  i	  andrahand	  måste	  du	  skriftligen	  ansöka	  om	  detta	  hos	  styrelsen.	  	  
• I	  ansökan	  skall	  framgå	  personnummer	  på	  den/de	  som	  skall	  hyra	  bostaden	  i	  andra	  

hand	  samt	  under	  vilken	  tidsperiod	  som	  andrahandsuthyrningen	  skall	  ske.	  Vidare	  skall	  
ansökan	  innehålla	  anledning	  till	  andrahandsuthyrning.	  	  

• Styrelsen	  beviljar	  andrahandsuthyrning	  upp	  till	  ett	  år	  om	  giltiga	  skäl	  kan	  styrkas.	  
Styrelsen	  meddelar	  sitt	  beslut	  skriftligen	  vilket	  måste	  vara	  dig	  tillhanda	  innan	  
andrahandsuthyrningen	  kan	  påbörjas.	  Mall	  för	  ansökan	  om	  andrahandsuthyrning	  går	  
att	  erhålla	  av	  styrelsen.	  

	  
3. Avgifter	  

• 	  	  Alla	  avgifter	  till	  föreningen	  ska	  betalas	  inom	  utsatt	  tid.	  Vid	  sen	  betalning	  av	  avgifter	  
kommer	  styrelsen	  att	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  behövs	  för	  att	  avgifterna	  ska	  betalas	  och	  
att	  försenad	  betalning	  inte	  ska	  upprepas.	  I	  förlängningen	  kan	  det	  innebära	  att	  
medlemmen	  förlorar	  nyttjanderätten	  till	  sin	  bostadsrätt.	  

	  
4. Avlopp	  

• Om	  det	  blir	  stopp	  i	  avloppet	  får	  inte	  kemikalier	  som	  kan	  förstöra	  rören	  användas.	  Det	  
finns	  propplösare	  som	  är	  skonsamma	  mot	  rören	  att	  köpa.	  

	  
5. Balkonger	  

Reglerna	  för	  balkonger	  gäller	  både	  föreningens	  gemensamma	  vädringsbalkonger	  och	  de	  
balkonger	  som	  tillhör	  en	  lägenhet	  

• Balkonger	  får	  inte	  användas	  för	  skakning	  av	  mattor.	  
• Det	  är	  förbjudet	  att	  grilla	  på	  balkongerna.	  
• Se	  till	  att	  balkong	  är	  ordentligt	  stängd	  för	  att	  behålla	  värme	  och	  undvika	  att	  vatten	  

tränger	  in	  vid	  kraftig	  nederbörd	  eller	  snösmältning.	  
• Placera	  blomlådor	  innanför	  balkongräcket	  för	  att	  undvika	  risk	  för	  nedfallande	  

föremål.	  
• Släng	  inte	  skräp,	  till	  exempel	  fimpar	  från	  balkonger.	  
• Släng	  eller	  förvara	  inte	  skräp	  på	  balkonger.	  
• Parabolantenner	  eller	  annan	  utrustning	  får	  inte	  sättas	  upp	  utan	  tillstånd	  av	  styrelsen.	  
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• När	  det	  snöar	  måste	  snön	  sopas	  bort	  från	  balkongen	  så	  att	  inte	  istappar	  bildas	  när	  
snön	  smälter.	  

	  
6. Barnvagnar	  och	  rullatorer	  

• Barnvagnar	  och	  rullatorer	  får	  tillfälligt	  placeras	  i	  trapplanen	  i	  gatuhuset	  och	  i	  entrén.	  
Det	  förutsätter	  dock	  att	  det	  alltid	  finns	  gott	  om	  plats	  för	  utrymning	  och	  att	  inga	  
barnvagnar	  eller	  rullatorer	  blockerar	  vägen	  vid	  en	  eventuell	  utrymning.	  	  

• Barnvagnar	  och	  rullatorer	  får	  inte	  ställas	  i	  gårdshusets	  trapphus	  på	  grund	  av	  
utrymningsskäl.	  

	  
7. Cyklar	  och	  mopeder	  

• Cyklar	  och	  mopeder	  skall	  förvaras	  i	  cykelrummen	  i	  källaren	  eller	  i	  cykelställen	  på	  
gården.	  Cyklar	  och	  mopeder	  får	  inte	  ens	  tillfälligt	  placeras	  i	  trapphus	  eller	  på	  
entréplan.	  
	  

8. Fest	  
• Det	  är	  trevligt	  med	  fest	  så	  länge	  grannarna	  inte	  störs.	  Skall	  du	  ha	  fest	  bör	  du	  varsko	  

dina	  grannar.	  Sätt	  gärna	  upp	  en	  lapp	  på	  anslagstavlan	  för	  att	  meddela	  dina	  grannar.	  
Festarrangören	  ansvarar	  för	  att	  ljudnivån	  från	  festen	  inte	  blir	  störande.	  Tänk	  även	  på	  
att	  det	  är	  du	  som	  bostadsrättsinnehavare	  som	  ansvarar	  för	  dina	  gäster	  när	  de	  
befinner	  sig	  inom	  fastigheten.	  Se	  även	  punkten	  Störningar.	  

	  
9. Förråd	  

• Det	  har	  förekommit	  upprepade	  inbrott	  i	  förråden	  så	  förvara	  inga	  värdesaker	  i	  dem.	  	  
• Vi	  har	  tidvis	  problem	  med	  råttor	  så	  kontrollera	  att	  du	  inte	  förvarar	  saker	  på	  så	  sätt	  

att	  råttorna	  kan	  bygga	  bo.	  
Se	  även	  punkten	  Källare	  och	  vind.	  

	  
10. Försäkringar	  

• Vår	  förening	  har	  en	  gemensam	  bostadsrättsförsäkring	  för	  
bostadsrättsinnehavarna,	  så	  det	  behövs	  inget	  bostadsrättstillägg	  i	  din	  
hemförsäkring.	  	  

• Däremot	  behöver	  du	  ha	  en	  hemförsäkring.	  
	  

11. Försäljning	  av	  bostadsrättslägenhet	  
• Fråga	  styrelsen	  vilka	  rutiner	  som	  gäller	  vid	  överlåtelse.	  
• Innan	  en	  försäljning	  är	  genomförd	  skall	  styrelsen	  godkänna	  den/de	  nya	  

medlemmarna.	  Detta	  sköts	  vanligtvis	  i	  kontakter	  mellan	  mäklaren	  och	  styrelsens	  
representant	  efter	  beslut	  i	  styrelsen.	  En	  förutsättning	  för	  medlemskap	  är	  att	  
medlemmen	  kommer	  att	  bo	  i	  lägenheten.	  
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12. Förändringar	  i	  lägenheten	  
• Omfattande	  förändringar	  kräver	  alltid	  styrelsens	  tillstånd,	  t	  ex	  om	  du	  vill	  ta	  ner	  en	  vägg	  eller	  

dra	  nya	  rör	  i	  kök	  eller	  badrum.	  Du	  kan	  annars	  riskera	  att	  behöva	  återställa	  arbetet	  i	  
lägenheten.	  

• För	  vissa	  åtgärder	  och	  förändringar	  i	  lägenheten	  behövs	  bygganmälan	  till	  
stadsbyggnadskontoret	  eller	  bygglov	  från	  stadsbyggnadsnämnden.	  Kontakta	  alltid	  styrelsen	  
innan	  du	  sätter	  igång	  denna	  process.	  Styrelsen	  representerar	  fastighetsägaren	  och	  ska	  därför	  
godkänna	  större	  förändringar	  i	  huset.	  	  

• Mindre	  förändringar,	  får	  göras	  i	  lägenheten.	  Du	  får	  t	  ex	  lägga	  nya	  golv,	  sätta	  upp	  nya	  skåp	  
eller	  byta	  ut	  vitvaror	  i	  köket.	  	  

• Arbetet	  måste	  alltid	  utföras	  fackmannamässigt.	  Om	  de	  planerade	  åtgärderna	  har	  inneburit	  
ingrepp	  i	  våtrummens	  tätskikt	  måste	  ett	  intyg	  om	  att	  arbetena	  har	  utförts	  enligt	  
branschregler	  införskaffas	  och	  en	  kopia	  måste	  överlämnas	  till	  styrelsen.	  	  

• Ombyggnad	  av	  fastighetens	  vvs-‐system	  får	  endast	  utföras	  av	  utbildad	  och	  godkänd	  fackman.	  
För	  sådant	  arbete	  krävs	  styrelsens	  medgivande.	  Certifikat	  för	  utförande	  av	  sådant	  arbete	  
skall	  uppvisas	  till	  föreningens	  styrelse.	  	  

• Lägenheterna	  har	  ett	  ventilationssystem	  som	  bygger	  på	  tilluftsventiler	  och	  frånluftsventiler	  i	  
varje	  rum.	  Dessa	  ventiler	  får	  inte	  tas	  bort	  eller	  byggas	  över.	  Om	  en	  förändring	  av	  
ventilplaceringen	  är	  önskvärt	  skall	  detta	  ansökas	  om	  hos	  styrelsen.	  

• Köks-‐	  och	  badrumsfläkt	  får	  inte	  sättas	  in	  utan	  styrelsens	  godkännande.	  	  Intyg	  efter	  
installationen	  måste	  överlämnas	  till	  styrelsen.	  	  

• De	  kostnader	  för	  föreningen	  som	  orsakas	  av	  arbete	  som	  utförs	  i	  lägenheterna	  på	  
bostadsrättsinnehavarens	  initiativ	  betalas	  av	  bostadsrättsinnehavaren.	  

• Bostadsrättsinnehavaren	  ansvar	  för	  att	  arbete	  i	  lägenheterna	  utförs	  fackmannamässigt	  och	  
att	  anlitade	  hantverkare	  följer	  svenska	  bygg-‐	  och	  skatteregler.	  	  

• Det	  är	  du	  som	  lägenhetsinnehavare	  som	  ansvarar	  för	  att	  ditt	  byggavfall	  forslas	  bort.	  Det	  får	  
inte	  läggas	  i	  gemensamma	  utrymmen	  eller	  utanför	  huset.	  

• Fråga	  alltid	  styrelsen	  om	  du	  är	  osäker	  på	  vad	  som	  gäller	  inför	  ett	  arbete	  i	  lägenheten.	  
	  

13. Gården	  
• Gården	  är	  till	  för	  att	  användas	  av	  medlemmarna.	  Hänsyn	  måste	  självklart	  tas	  till	  

grannar	  (se	  också	  punkten	  Störningar).	  	  
• Använd	  de	  askkoppar	  som	  finns	  för	  fimpar.	  Släng	  dem	  inte	  på	  marken.	  
• Återställ	  gården,	  ställ	  tillbaka	  möbler	  på	  sina	  ursprungliga	  platser	  och	  plocka	  upp	  

skräp	  efter	  dig	  när	  du	  lämnar	  den.	  
• Det	  finns	  en	  gårdsgrupp	  som	  ansvarar	  för	  gården.	  Ta	  kontakt	  med	  gruppen	  om	  du	  ser	  

något	  som	  behöver	  åtgärdas	  eller	  om	  du	  vill	  hjälpa	  till	  med	  gården.	  
	  

14. Hissen	  
• Hissen	  är	  till	  för	  persontransporter.	  
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• Särskild	  försiktighet	  skall	  visas	  vid	  transport	  av	  gods	  så	  att	  hissens	  maxlast	  inte	  
överskrids	  eller	  att	  hisskorgen	  inte	  utsätts	  för	  skador.	  

• Vid	  lastning	  av	  gods	  ska	  särskild	  försiktighet	  iakttas	  så	  att	  inte	  hissens	  linor	  utsetts	  för	  
plötsliga	  ryck	  som	  kan	  töja	  ut	  dem	  och	  göra	  att	  hissen	  slutar	  fungera.	  

• Kontakta	  i	  första	  hand	  någon	  i	  styrelsen	  om	  det	  är	  fel	  på	  hissen.	  	  
• Om	  ingen	  styrelseledamot	  är	  anträffbar	  finns	  kontaktuppgifter	  till	  jourreparatörer	  i	  

hissen	  och	  på	  föreningens	  anslagstavla.	  Sätt	  även	  upp	  en	  lapp	  om	  att	  en	  felanmälan	  
är	  gjord	  så	  att	  övriga	  medlemmar	  ser	  det.	  
	  

15. Husdjur	  
• Innehavare	  av	  husdjur	  är	  skyldiga	  att	  se	  till	  att	  dessa	  inte	  stör	  eller	  förorenar	  i	  

fastigheten.	  	  
• Husdjur	  får	  inte	  rastas	  på	  gården.	  

	  
16. Istappar	  

• Om	  du	  ser	  istappar	  hängandes	  på	  fasaden	  mot	  gatan	  eller	  gården	  kontakta	  styrelsen	  
omedelbart.	  En	  istappsjour	  måste	  då	  komma	  ut	  och	  röja	  istapparna	  så	  att	  ingen	  
kommer	  till	  skada.	  

• Om	  ingen	  styrelseledamot	  är	  anträffbar	  finns	  kontaktuppgifter	  till	  istappsjouren	  i	  på	  
föreningens	  anslagstavla.	  	  

	  
17. Källare	  och	  vind	  

• På	  vind	  och	  i	  källare	  får	  personliga	  tillhörigheter	  förvaras	  inom	  respektive	  vinds-‐	  och	  
källarförråd.	  	  

• Gångarna	  skall	  hållas	  helt	  fria.	  	  
• Undvik	  att	  förvara	  stöldbegärlig	  egendom	  på	  vind	  och	  i	  källare.	  	  
• Öppen	  eld	  eller	  rökning	  är	  förbjudet	  på	  vind	  och	  i	  källare.	  
• Det	   finns	   en	   grupp	   som	   ansvarar	   för	   källaren	   och	   en	   för	   vinden.	   Namnet	   på	  

sammankallande	   grupperna	   finns	   på	   anslagstavlan	   i	   entrén.	   Ta	   kontakt	   med	  
respektive	  grupp	  om	  du	  ser	  något	  som	  behöver	  åtgärdas.	  

	  
18. Lägenhetsunderhåll	  

• Bostadsrättsinnehavaren	  ansvarar	  för	  att	  underhålla	  lägenheten.	  Vad	  som	  ingår	  i	  
lägenheten	  och	  som	  skall	  underhållas	  står	  i	  föreningens	  stadgar.	  

• Det	  är	  särskilt	  viktigt	  att	  du	  har	  uppsikt	  över	  lägenhetens	  våtutrymmen.	  
Läckageskador	  kostar	  stora	  pengar	  och	  leder	  i	  allmänhet	  till	  stort	  obehag	  för	  den	  som	  
drabbas.	  	  

	  
19. Markiser	  
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• Markiser	  ska	  ha	  det	  utseende	  som	  föreningen	  har	  kommit	  överrens	  om.	  Kontakta	  
styrelsen	  innan	  installation.	  
	  

20. Nycklar	  
• Till	  varje	  lägenhet	  hör	  en	  uppsättning	  lägenhetsnycklar	  samt	  en	  nyckel	  och	  cylinder	  

till	  bokningstavlan	  i	  tvättstugan.	  Vid	  förlorad	  nyckel	  kontakta	  nyckelansvarig	  i	  
styrelsen.	  

• 	  Nyckel	  och	  lås	  till	  vinds-‐	  och	  källarförråd	  ansvarar	  medlemmen	  själv	  för.	  
	  

21. Ohyra	  
• Det	  är	  viktigt	  att	  problem	  med	  ohyra	  och	  andra	  skadedjur	  i	  lägenheter	  löses	  

omedelbart	  så	  att	  de	  inte	  sprider	  sig	  i	  huset.	  	  
• I	  föreningens	  fastighetsförsäkring	  ingår	  en	  skadedjursförsäkring	  där	  

skadedjurssanering	  ingår	  utan	  kostnad	  för	  bostadsrättsinnehavaren.	  Kontakta	  
styrelsen	  för	  att	  erhålla	  kontaktuppgifter	  

• 	  Om	  du	  påträffar	  ohyra	  i	  gemensamhetsutrymmena	  kontakta	  styrelsen	  omedelbart.	  
	  

22. Rökning	  	  
• Det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  röka	  i	  de	  gemensamma	  utrymmena.	  

	  
23. Sopor	  

• Sopinkastet	  i	  källaren	  får	  endast	  användas	  för	  hushållsavfall.	  
• Lägg	  inte	  vassa	  föremål	  i	  soppåsen	  då	  någon	  kan	  komma	  till	  skada.	  
• Pressa	  inte	  in	  överfulla	  påsar	  i	  sopinkastet	  då	  dessa	  kan	  göra	  gör	  att	  sopkarusellen	  

bakom	  inte	  kan	  rotera.	  	  Någon	  i	  föreningen	  måste	  då	  till	  slut	  bära	  ut	  soporna	  för	  
hand.	  	  

• Om	  sopinkastet	  är	  fullt	  -‐	  kontakta	  styrelsen.	  Ställ	  inte	  påsar	  nedanför	  sopluckan.	  Om	  
du	  gör	  det	  lockas	  råttor	  in	  och	  vi	  kan	  få	  stora	  problem.	  

• Närmaste	  källsortering	  för	  tidningar	  samt	  pappers-‐	  plast,	  glas-‐	  och	  
metallförpackningar	  finns	  på	  Fridhemsgatan	  och	  Pontonjärgatan.	  

• Vi	  har	  inget	  grovsoprum	  för	  skrymmande	  avfall	  utan	  du	  får	  själv	  forsla	  bort	  dina	  
grovsopor.	  	  

• Miljöfarligt	  avfall,	  till	  exempel	  färgburkar	  och	  andra	  kemiska	  produkter,	  lysrör,	  
lågenergilampor	  samt	  el-‐	  och	  elektronikavfall	  skall	  lämnas	  på	  miljöstation.	  Du	  
ansvarar	  själv	  för	  att	  transportera	  miljöfarligt	  avfall	  samt	  el-‐	  och	  elektronikskrot	  till	  
miljöstationen.	  	  
	  

24. Städning	  av	  trapphus	  
• Trappor	  och	  våningsplan	  städas	  av	  medlemmarna	  själva.	  Medlemmarna	  svarar	  för	  

det	  egna	  våningsplanet	  och	  trappan	  ned.	  Schema	  för	  städningen	  i	  gårdshuset	  finns	  
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på	  anslagstavlan	  på	  bottenvåningen.	  Uppdelning	  av	  städningen	  i	  gathuset	  görs	  av	  de	  
boende	  sinsemellan.	  	  

• Städutrustning	  finns	  i	  källaren.	  
• Städning	  av	  entrén	  och	  bottenvåningen	  genomförs	  av	  en	  anlitad	  städfirma,	  varför	  

medlemmarna	  där	  endast	  behöver	  utföra	  kompletterande	  städning.	  
	  

25. Störningar	  
• För	  att	  alla	  skall	  trivas	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  inte	  störs	  av	  omkringboende.	  
• 	  Alla	  boende	  är	  skyldiga	  att	  visa	  hänsyn.	  	  
• Skyldigheten	  gäller	  i	  lägenheten	  med	  tillhörande	  balkong	  men	  också	  i	  gemensamma	  

utrymmen	  som	  trappa,	  hiss,	  tvättstuga,	  källare,	  vind,	  vädringsbalkonger	  och	  på	  
gården.	  	  

• Reglerna	  om	  att	  visa	  hänsyn	  till	  omkringboende	  gäller	  dygnet	  runt	  men	  det	  är	  extra	  
viktigt	  att	  man	  inte	  för	  oljud	  mellan	  kl	  22	  på	  kvällen	  och	  kl	  7	  på	  morgonen.	  Undvik	  att	  
köra	  tvättmaskin,	  diskmaskin	  eller	  andra	  maskiner	  under	  denna	  tid.	  
	  

26. Säkerhet	  
• Kontrollera	  att	  ytterporten	  i	  fastigheten	  går	  i	  lås	  efter	  in-‐	  och	  utpassering.	  	  
• Släpp	  inte	  in	  någon	  okänd	  person	  i	  fastigheten.	  Om	  de	  inte	  kan	  koden,	  be	  dem	  

kontakta	  den	  som	  bjöd	  in	  dem.	  
• Lämna	  aldrig	  vinds-‐	  eller	  källardörrar	  olåsta.	  
• Din	  lägenhet	  skall	  vara	  utrustad	  med	  brandvarnare.	  Föreningen	  tillhandahåller	  

brandvarnare	  till	  medlemmarna.	  
• Meddela	  gärna	  styrelsen	  och	  grannar	  om	  du	  under	  en	  längre	  tid	  är	  borta	  från	  din	  

lägenhet.	  
	  

27. Tvättstuga	  
• Tavla	  för	  tidsbokning	  och	  särskilda	  ordningsregler	  finns	  anslagna	  vid	  tvättstugan.	  
• Mattor	  får	  inte	  tvättas	  i	  tvättmaskinerna	  då	  de	  endast	  är	  avsedda	  för	  hushållstvätt.	  
• 	  Tvättstugan	  ska	  lämnas	  i	  städat	  skick	  efter	  att	  du	  använt	  den.	  	  

	  
28. Utrymningsvägar	  

• Gatutrapphuset	  och	  gårdstrapphuset	  är	  båda	  utrymningsvägar.	  Där	  får	  inte	  finnas	  
något	  brännbart	  eller	  saker	  som	  försvårar	  utrymning.	  

	  


