Ordningsregler
Var och en som bor på Viggbygärdet ingår i en gemenskap. Begär den hjälp du behöver!
Ge den hjälp du kan! Bidra till att göra det trivsamt att bo i området. Om du ser att en
granne bryter mot någon regel – prata med henne eller honom!
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Vårda lägenheten väl och begagna den
med aktsamhet. Behandla föreningens
gemensamma egendom på samma sätt.
Anmäl fel på hissar, dörrar,
tvättmaskiner m.m. Boendekostnaderna
blir lägre om alla är varsamma.
Visa hänsyn till dina grannar. Låt
musik etc. vara en angelägenhet bara
för dig och dina gäster. Visa speciell
hänsyn efter kl.22.00.
Det är inte tillåtet att skaka eller piska
mattor från balkongen.
Blomlådor och paraboler får av
säkerhetsskäl inte hängas på
utsidan av balkongräcket eller på
fasaden.
Mata inte fåglar från din lägenhet
eftersom det medför nedsmutsning.
Det är förbjudet att grilla på
balkongen.
Placera inte dörrmattor, cyklar, barnvagnar etc. i trappuppgångar och
portar. Det försvårar lokalvårdarnas
arbete och kan bli till hinder i händelse
av brand.
Knyt ihop soppåsen innan du kastar
den i sopnedkastet. Soppåsen får
endast innehålla hushållssopor.
Containrar för annat avfall finns på
återvinningsstationen vid
Bergtorpsvägen.
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Grovsopor skall placeras i containern på
parkeringen Flyghamnsvägen
Motorcyklar och mopeder ska parkeras
i garaget på förhyrd plats.
Om du har bil skall du hyra en garageplats eller parkeringsplats.
Besöksparkering är i första hand avsedd
för gäster på Viggbygärdet.
Tvättstugor får användas mellan kl.
07.00–22.00. Se vidare särskilda
ordningsregler för tvättstugor.
Bastu/Gym får användas måndag-fredag
kl.07.00-21.00 samt lördag-söndag och
helgdag kl.09.00-21.00
För allas trevnad städa alltid efter dig!
Hundar får inte springa lösa. De skall
rastas utanför bostadsområdet.
Rökförbud gäller i alla våra
gemensamma utrymmen.
Skall du utföra störande arbeten i lägenheten, t ex borrning, snickeriarbeten
eller dylikt, så tänk på grannarna!
Meddela gärna i förväg genom anslag på
porttavlorna. Störande arbeten accepteras endast på vardagar kl. 8.00-18.30 och
på lördagar kl. 10.00-16.00. På söndagar skall det vara tyst.
Skräpa inte ner i området utan använd
skräpkorgarna som finns längs gångstråken.

Förvaltningskontoret på Södervägen 16, telefon 756 36 13, har öppet på må-on 8.00 –
11.00, to 13.00-18.30, fre 8.00-10.00, dag före helgdag samt jun-aug 8.00-10.00.
Hemsida: www.viggbygardet.se
E-post: viggbygardet@viggbygardet.se
Vid akuta fel på vardagar efter kl. 16.00 samt på helger ring 657 77 22 till Jourmontör.
I de fall det inte anses vara akut och du ändå begär att de ska komma, eller att det är något
som du själv uppenbart orsakat, kan det komma att faktureras dig som boende.

