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Hej alla! 
Den här utgåvan av Kanarienytt innehåller bara 
förmaningar. Det är tråkigt men tyvärr 
nödvändigt. De flesta som bor här sköter sig och 
är goda grannar men det finns vissa som inte 
riktigt respekterar grannarna och inser att vi bor 
nära och inpå varandra. /Styrelsen 

 
Töm fickorna innan tvätt! 
En av tvättmaskinerna i tvättstugan har varit 
sönder och behövde repareras för cirka 14.000 kr 
eftersom någon tvättat och missat att ta ut en 
vass skruv ur fickan på ett plagg. Då det har varit 
försummelse från en boende så täcker inga 
försäkringar eller garantier detta. Mycket onödiga 
pengar att lägga på i princip nya tvättmaskiner. 
 
Kontrollera alltid att fickorna är tomma.  
BH’ar med byglar ska alltid tvättas i tvättpåse. 
 

Föreningens trivselregler – tyst efter kl 22 
Tyvärr måste vi påpeka att det ska vara rimligt 
tyst mellan kl 22 – 07 så att alla kan få sin 
nattsömn.  
 
Det är inte tillåtet att renovera, borra, 
dammsuga, spela hög musik/TV/dataspel eller på 
annat sätt föra oljud efter kl 22. Detta gäller 
veckans alla dagar. Trivselreglerna finns att läsa i 
alla trapphus 
 

Mata inte fåglar på föreningens tomt 
Det är inte tillåtet att lägga ut bröd eller annan 
mat till fåglar på föreningens mark. Detta 
eftersom vi redan har stora problem med 
fiskmåsar och fågelmat drar till sig ännu fler. 
 
Vi har inte heller några fågelbord eller annat. Vill 
man mata fåglar får det ske någon annanstans. 
 

Rökning 
Det är önskvärt att ni som röker utomhus inte gör 
det under folks fönster eller precis utanför 
någons balkong. 
 
 
 
 

 
 
 
Fimpar ska naturligtvis inte slängas på marken 
utan tas om hand. Att slänga ut fimpar från 
balkongen är naturligtvis helt förbjudet. Både ur 
skräpsynpunkt men även pga brandfara. 
 

Piskning av mattor 
Mattor får inte rensas på balkongen. Vi har fått 
klagomål på mattor som skakats från balkong 
med resultatet att grannarna under och bredvid 
har fått in skräpet på sina balkonger. Använd 
piskställningarna vi har på gårdarna. 
 

Förvaring i trapphus 
Det är inte tillåtet att förvara skor eller annat i 
trapphuset utanför dörren. Vi får klagomål på 
detta från vår städfirma. Vi betalar för att de ska 
städa trapphusen, inte att de ska behöva lyfta 
undan dörrmattor eller skohyllor. Det går inte 
heller att ha urnor med ris eller blommor stående 
utanför dörren. 
 
Vill ni inte ha skorna i er lägenhet så vill inte 
grannarna ha dem i trapphuset heller.  
 

Hundägare 
Det är helt oacceptabelt att lägga hundbajspåsar 
utanför porten. Det finns tunnor för sådant vid 
Geijerskolan och på andra ställen. 
 
Det spelar ingen roll om er hund är liten eller 
stor. Det är extremt ohygieniskt och oacceptabelt 
att lägga påsarna där oavsett om det bara är för 
en liten stund. 
 
Fortsätter detta så letar vi upp vem det är som 
gör detta och tar vidare åtgärder därifrån. 
 

Sophusen 
Ta inget till sophusen som inte hör hemma där. 
Finns det ingen sopbehållare för det du vill slänga 
så får du köra det till tippen själv. Elektronik, 
gamla husgeråd eller annat ska inte ställas i 
sophusen.  
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