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Trafik inne på gården 
Körning på innegården är tillåten under samma timmar som det är tillåtet med oljud mellan 07–22                                     

Parkering framför bommen 
Parkering framför bommen är totalt förbjuden, även om du bara ska gå lämna något och 
komma tillbaka snabbt! Ambulans, brandkår och polis ska kunna ta sig in i området snabbt, 
och inte behöva stå och vänta. 

Trapphusen/ Källargångar 
Det är förbjudet att lämna barnvagnar, barnleksaker, mattor utanför dörren till lägenheten eller växter i 
trapphuset, det är brandskyddsinspektionen som har förutbestämt detta och föreningen kan åka på 
böter om de kommer och inspekterar, för att det klassas som brandfarligt.                                                                                           
Rollatorer är det enda som är tillåtet att ställa i trapphuset.  

Vill du inte ha reklam eller flygblad skriv en lapp på din brevlåda i stället för att slänga reklamen 
ovanför brevlådorna, detta är också en brandrisk! 

Vad gäller alla möbler och skräp som står utanför i källargångarna har jag nu beställt bortforsling, för 
att samma regler gäller från brandinspektionen angående källargångarna som trapphusen. 

Till hundägare 
Det finns hundbajs på alla våra gröna ytor, vi måste hjälpas åt att tala om för alla som rastar sina 
hundar från andra områden, att det inte är tillåtet att de rastar sin hundar på våra gräsmattor, och 
dessutom inte plockar efter sig!                                                                                                               
Vi har dessutom satt upp skyltar på alla olika ingångar i vår förening att det är rastningsförbud! 

Sophuset 
Om det inte sker en förbättring av sortering i sophuset kommer detta att medföra en 
avgiftshöjning snart, det hittas fortfarande objekt som inte hör hemma där, som elektronik, 
kläder, leksaker, köksutrustning, olja, osv. Har du något som du tycker är fortfarande nytt och 
tror att någon vill ha, åk med det till Rödakorset, Läkarmissionen, Frälsningsarmén mm.  

Årsmötesprotokoll 
Årsmötesprotokoll finns på www.riksbyggen.se om du loggar in på din sida (Mitt Riksbyggen)!

Trivselreglerna hittar du på vår hemsida www.kungsfageln3.se 

http://www.riksbyggen.se

