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...Vi ska trivas i vära
lagenheter...
Det är en sak som är latt att glömma när vi är
hemma. Namligen att grannen kanske ska upp
tidigt nasta morgon och inte kan sova därfor att
vår Tl radio eller CDspelare står på lor hogt.
Eller darlor att vi går i traskor eller gör något
annat som stör.

På tal om radio och

TV

Utomhusantenn får vi

bara sätta upp efter tillstånd. Föreningen vet
vilka sladdar som passar till TV-uttaget.

Dttt golu rir din grannes tak

v
v

vÅnr rnnpPHUS

Tank på säkerhcren

Trapphuset är det kanske mest an'ända av alla

Iämna aldrie barnen

gemensamma utrymmen i vårt hus. Därfor är

ensamma i tvättstuganl

-

det bra om alla forsöker komma ihåg att inte
förvara olika saker där som t ex cyklar, barnvagnar, skidoq kalkar och möbler. Det har vi

Lämna tuättstugan som

särskilda utrymmen for. (Brandmyndieheterna
besiktar våra trapphus då och då.)

Inom föreningen finns ett sopnedkast eller
en "sopstation". Soppåsen är naturlistvis väl
försluten innan den kastas. Glas, papper
och skrvmmande ar.fall laggs på särskild plats.

Vi slipper dålig lukt och arbetet blir lattare och
säkrare för dem som tar hand om våra sopor.
Om vi har möjlighet att sortera och kompos-

tera

våra sopor så gör vi sjalvklart det. Det
kan vi dessutom tjana på i öreningen.
Fas ti.qhets s kö taren
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VÅRA GEMENsAMMA
UTRYMMEN

Tank vad fint det blir och så latt
att hitta alla pinaler om vi hjälps åt
att hålla ordning och reda på vindcn,
i källaren, lorrådet och cyftelpmmet. För
allas trivsel, rök inte i r,åra gemensamma

utrymmen och slöm inte att slacka
ljuset innan du går.

Trink på alla allergtker!

vÅn sÄxEnner
Det är både trist och onödigt
med inbrott och skadesörclsc!
Darfor måste vi hjälpas åt att hålla
uppsikt över alla gemensamma

utrymmen. Vi måste

se

till att

$'.l

u./. il

Iås och brer,'inkast är godkända,

att portcn och alla dörrar till vind,
källare, forråd, cykelrum och
är ordentligt låsta. Och om vi

saragc {,}

upp- \,

täckcr ett trasigt lås måste rri se till att

vÅn rvÄrrsrucA
Om vi foljer anvisningarna som finns i tr'ättstuszrn så går arbetet lättare och våra maskiner

-,ln
'{J

omsåcnde mcddela vicer'ärden eller forvaltaren.

Ett satt att {-orhindra inbrott i

både håller länsre och fungcrar bättrc.

lägenheten är att lära känna

Naturlietvis slår r,.i dessutom av all ström,
och sör ordentliet rent eftcr oss. Då blir tvättstugan ännu trevlisare att anr-ända när din

l'åra

sranne eller du sjalv kommer nästa såns.

Ge inte tjuuen en chans

srannar

då blir vi fler

som håller ett vakande ögal

\ä.

vÅn cÅno
Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare
och trivsammare om vi använder de uppstäIlningsplatser som finns lor cyklar, mopeder och

VÅRA BALKoNGER

bilar.

grannens balkong. Du bor undvika att grilla

Vårda och ta hänsyn till buskar och plante-

Balkongerna kan vi använda till mycket. Om
du t ex hänger tvätt

se

då till att den inte ver-

kar störande och att vatten inte rinner ner på

ringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner

om du inte desslorinnan har talat med berörda
grannar.

ar självklart. Katter och hundar måste hållas

Tank på grannen under när du vattnar

under uppsikt - så att de inte stör eller förorenar i t ex barnens sandlåda, på gångväear

blomlådorna eller när du sopar balkonggolvet.

och sräsmattor.

Mattor, gångkläder, sangkläder etc rengör du
vid piskstäliningen eller på piskbalkongen.

Vårda och ta hiinsl,tn till gårdsmifön

Låt uterummet bli triuselrummet

INGA REGLER KAN ERSÄTTA HÄNSYN

Du har fått några tips och råd, som kan under-

latta ditt boende, öka trivseln och kanske gör
att vi slipper onödiga kostnader i vår förenins.
I HSB har medlemmar varit verksamma i mer
an 7 5 år, bott och levt kooperativt och av detta

har vunnits erfarenheter. Några av dessa erfarenheter vill vi gärna lormedla till dig genom
denna broschyr.

Men man kan inte ha reglcr for allt. Man
måste visa omdömc också. T'ank själv. Inga
regler kan ersätta hänsyn.
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FISB
Denna trycksak är utgiven av HSB Rikslorbund Box B3ro ro4 zo Stockholm.
E-post forlaget@hsb.se wr,wv.hsb.se
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