
TRIVSELREGLER 
BRF DIANA 8 
 
För att vi som bor i Brf Diana 8 skall ha ett trevligt och ett väl fungerande boende, finns det 
en del saker som vi bör tänka på.  
 
Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor med samma intresse 
för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi huset och gör vårt boende ännu mer trivsamt. 
Genom att följa trivselreglerna kan vi undvika irritation och medverka till en bra gemenskap 
och en god stämning i vår förening, samt öka värdet på vårt hus. 
 
Dessa trivselregler har inte för avsikt att vara heltäckande utan skall ses som vägledning vid 
osäkerhetssituationer.  
 
 
I BRF Diana 8 visar vi hänsyn till varandra genom att: 

 inte störa varandra mellan klockan 22:00 – 07:00. 
o Förvarna gärna dina grannar om du skall ha fest, men respektera dem som blir 

störda. 
o Om du mot förmodan känner dig störd av en granne, ta kontakt med denne och 

påtala problemet. Om du därefter upplever att dina påpekanden inte hjälper, 
kontakta styrelsen. 

 respektera att rökning i trapphus, på vädringsbalkonger och andra gemensamma 
utrymmen i fastigheten är förbjudet. 

 grilla varsamt och tänka på os vid grillning på gården. 
 ställa cyklarna på gården vid cykelställen och inte sprida dem över hela gårdsytan. 
 inte ställa upp portarna för att på så sätt reglera temperaturskiftningar.  

 
I BRF Diana 8 följer vi brandskyddsregler genom att: 

 ha en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. 
 inte förvara cyklar, barnvagnar eller andra föremål i föreningens gemensamma 

utrymmen såsom trapphus eller gångar i källaren och på vinden. 
 

I BRF Diana 8 hjälps vi åt att: 
 spara på energi genom att tänka på värme- och vattenförbrukning. 
 hålla gården iordningsställd och skräpfri. 

o Cigarettfimpar hör inte hemma på gården eller utanför porten. 
o Husdjur får inte rastas på gården. 

 hålla rent i trapphuset och utanför porten om man råkat smutsa ned. 
 respektera reglerna som gäller för soprummet. 

o Soprummet är endast till för hushållssopor. 
o Det är strikt förbjudet att slänga eller avstjälpa annat än hushållsspor i 

soprummet. 
o Det finns en station för glas, tidningar, kartong, plast och metall i hörnet 

Rehnsgatan / Luntmakargatan. 
o Miljöfarligt avfall samt grövre sopor måste bortforslas. Den närmaste stationen 

är Vanadisbergets Återvinningscentral belägen på Cedersdalsgatan 7 (mellan 
Roslagstull och Sveaplan).  



o Föreningen beställer årligen en container för grovsopor i samband med 
städdagen på våren för föreningsmedlemmarnas förfogande. 

 respektera de uppsatta reglerna för användning av tvättstugan genom att 
o inte tvätta utanför de tillåtna tiderna (07-22). 
o städa efter sig. 
o inte ställa upp dörren till tvättstugan. 
o vara vaksam för barn i närheten av mangeln. 

 hålla utkik efter obehöriga som vill ta sig in i vår fastighet . 
 
I BRF Diana 8 ansöker vi om tillstånd hos styrelsen om vi vill: 

 hyra ut lägenheten i andra hand (se särskild policy för andrahandsuthyrning). 
 genomföra renovering (se särskild policy för renovering). 
 sätta upp extern TV/Parabolantenn på balkongen. 
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