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Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Östra Vega 

 
Föreningen består av 89 hushåll i flerfamiljs- och småhus med tillhörande tomter samt gemensamma 

ytor inom området såsom lekplatser, gräsmattor och gångvägar mm  

Bostadsrättsföreningen Östra Vega ägs tillsammans av medlemmarna som hjälps åt att värna om 

föreningen. På föreningens hemsida finns mer information om föreningen, hur medlemmen ska ta 

hand om sin bostad samt vad som förväntas. 

Allmänt 

Varje medlem förväntas:  

• Iaktta ett allmänt gott uppförande. Avvikelser från gott uppförande och som utgör 

störningar kan tex vara ofta förekommande bråk, skrik, hög musik och aktiviteter nattetid.  

• Samarbeta med grannar kring gemensamma intressefrågor. Det kan tex vara angränsade 

staket mellan två tomter, gemensamma uppfarter, avfallskärl mm 

• Hålla god ordning på och kring den egna tomten. Grenar som hänger ut över gångväg eller 

körbana ska ansas samt gräsmattor ska hållas efter.  

• Delta i föreningens gemensamma städdagar. Dessa sker normalt två (2) gånger per år.  

• Delta i föreningens årsstämma och i förekommande fall extra stämma. 

 

Störande aktiviteter 

Efter klockan 22.00 är det inte tillåtet att spika, borra, spela instrument eller musik eller annat som 

kan upplevas störande.  

 

Parkering 

Bilar får endast parkeras på de anvisade parkeringsplatserna, respektive egen uppfart, inom 

föreningens område. Vägarna måste hållas fria så att utryckningsfordon mm kan komma fram. 

Gästparkeringsplatserna är avsedda för besökare till flerfamiljshusen.   

 

Trafik 

Högsta tillåtna hastighet inom föreningens område är 10 km/h. Detta gäller alla slags fordon. Bil- och 

mopedåkning på gångvägar och lekplatser är inte tillåten. 

 

Lek och bollspel 

Föräldrar ansvarar för att barn leker på lämpliga platser. Bollspel ska utföras på för detta avsedd 

plats, tex på mittplätten eller på kommunens inhägnande fotbollsplan. 
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Husdjur 

Varje medlem är skyldig att se till att hålla djuret kopplat och se till att det inte förorenar inom 

föreningens område.  

 

Privat tomt 

Andras tomter skall respekteras. Plockning av blommor, cykling eller spring över annan 

plantering/tomt är inte tillåtet.   

 

Rökning 

Det är förbjudet enligt lag att röka på lekplatser. Förbjudet omfattar även e-cigaretter.  

 

Avfallshantering 

Föreningen vill vara med och bidra till en bättre miljö. De mesta går att återbruka eller lämna till 

återvinning och när vi källsorterar bidrar vi till ett kretsloppssamhälle där vi tar tillvara på våra 

resurser. Varje medlem förväntas källsortera i möjligaste mån.  

 

Mat- och hushållsavfall skall emballeras och placeras i respektive avfallskärl för att undvika att fåglar 

och andra djur dras till avfallet. Kärlen skall, senast på tömningsdagen, placeras vid körvägen så att 

renhållningsentreprenören kommer åt att tömma kärlen. Det är inte tillåtet att placera något avfall 

utanför sopkärlet.  

 

Vattenutkastare 

Varje medlem har skyldighet att se till att frysskador på vattenledningar inte uppstår under 

vinterhalvåret. Detta gäller speciellt vattenutkastare på fasad.  

 

Renovering eller ombyggnad   

Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den, får inte göras utan styrelsens godkännande, 

detta gäller exempelvis renovering av badrum eller trädfällning. Föreningen följer kommunens 

riktlinjer för bygglov. 

Yrkesmässig verksamhet 

Det är inte tillåtet att bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättsföreningens 

fastighet i övrigt. 

Skyltning 

Skyltning eller affischering på flerfamiljs-, småhus eller plank får inte göras utan styrelsens 

medgivande. 
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Flerfamiljshus 

Boende i flerfamiljshusen har ett gemensamt ansvar för de gemensamma ytorna intill husen. Det 

gäller bland annat renhållning och sandsopning.  

Det finns ett gemensamt barnvagns- och cykelförråd på gården vid Galaxgränd 1–11. Boende inom 

flerfamiljshusen ansvarar för att hålla detta utrymme i gott skick.  

Förråden vid Galaxgränd 65–75 är oisolerade. Uppvärmning av icke isolerade förråd är inte tillåtet.  

 


