
Trivselregler
Var och en som bor på Viggbygärdet ingår i en gemenskap. Fråga efter 

den hjälp du behöver! Ge den hjälp du kan! Bidra till att göra det 
trivsamt att bo i området.

• Vårda lägenheten och föreningens 
gemensamma egendom

• Anmäl fel på hissar, tvätt-och 
torkmaskiner, hissar mm

• Visa hänsyn till dina grannar, låt 
musik etc vara en angelägenhet 
endast för dig och dina gäster. 
Visa särskild hänsyn efter kl.22.00

• Man får inte grilla med kol- eller 
gasolgrill på balkongen

• Det är inte tillåtet att skaka mattor 
eller mata fåglar från balkongen

• Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet 
att placera blomlådor, paraboler 
odyl. på utsidan av balkongräcket

• Av brandutrymningsskäl och för att 
underlätta städningen är det inte 
tillåtet att placera inte dörrmattor, 
cyklar, barnvagnar, rullatorer och 
liknande på våningsplanen eller 
i portarna

• Störande arbeten får endast ske 
Vardagar kl.8.00-18.30
Lördagar kl.10.00-16-00
Söndagar och röda dagar 
ska det vara tyst

• Hushållssopor och matavfall ska 
kastas i avsedda moloker i 
området

• Grovsopor ska kastas i containern 
på Flyghamnsvägen

• Fordon ska parkeras på förhyrda 
platser, det är inte tillåtet som 
boende att stå på besöksplatser. 

Besöksplatserna är avsedda 
för era gäster

• Tvättstugorna får användas 
mellan kl.07.00 – 22.00

• Bastu/Gym får användas 
måndag – fredag kl.07.00-22.00
lördag, söndag och helgdagar
kl.09.00-21.00. Tänk på att visa 
hänsyn, släpp inte vikter och 
tyngder i golvet

• Hundar ska vara kopplade inom 
området och du plockar givetvis 
upp efter din hund

• Rökförbud gäller i alla våra 
gemensamma utrymmen

• Skräpa inte ner i området, 
använd papperskorgarna

Förvaltningskontor:
HSB Brf Viggbygärdet i Täby
Södervägen 16
183 69 Täby
viggbygardet@viggbygardet.se
www.viggbygardet.se

Öppettider:
Måndag    9-11
Tisdag      9-11
Onsdag    9-11
Torsdag   15-19
Fredag     9-11

______________________________________________________
Avvikande öppettider:
1 juni -31 augusti 
kl. 8-10
v.28-31 semesterstängt
Dag före helgdagar, samt vissa 
klämdagar kan avvikande 
öppettider förekomma
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