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TRIVSELREGLER  
Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. 
Hyresgästen ska bevara "sundhet, ordning och gott skick" i fastigheten. För att 
förtydliga lagtexten har vi tagit fram en rad punkter för ordning och trivsel. Du 
som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer 
reglerna. 
 
HYRESGÄSTEN FÖRBINDER SIG: 
• att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende 
• att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter 
• att nattetid undvika störande vattenspolning 
• att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och 

diskmaskiner) under sena kvällar och nätter 
• att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar 
• att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar 

lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa 
lösa eller orsaka störande ljud 

• att inte utan särskilt tillstånd från ETC Bygg sätta upp markiser, skyltar, 
antenner eller dylikt 

• att inte grilla på balkong eller uteplats. Grillar du på gården så se till att det är 
på grus och att du följer brandföreskrifterna 

• att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkongräcke 
• att inte röka i våra fastigheter då vi vill erbjuda våra hyresgäster en så bra 

boendemiljö som möjligt. Röken sätter sig även i väggarna och sprider dålig 
lukt och kan utlösa rökdetektorerna i hissen vilket gör att hissen inte fungerar. 

 
BALKONG OCH UTEPLATS 
Balkong och uteplats kan bli ett trevligt extrarum under våren och sommaren. Här 
har vi samlat några råd om hur du undviker att störa dina grannar när du vistas på 
balkong eller uteplats. 

• Om du vill hänga upp blomlådor ska de av säkerhetsskäl sättas upp på 
insidan av balkongräcket. Vattna blommorna försiktigt så att vattnet inte 
rinner ner på grannens balkong. 

• Sköna sommarkvällar är det lockande att sitta och prata, men även de 
trevligaste samtal kan störa dem som vill sova. Tänk därför på ljudnivån och 
håll koll på klockan.  
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• Att piska mattor, kasta fimpar eller annat skräp från balkongen är inte 
tillåtet. 

• Det är inte förbjudet att röka på balkongen men tänk på att röklukt lätt 
sprider sig genom ventilation och in genom öppna fönster. Med hänsyn till 
grannen kan det därför vara bra att undvika att röka på balkong. 
 

 
VÄLSKÖTT UTEPLATS 
Om du har en uteplats som hör till din lägenhet ansvarar du för skötseln av denna. 
Det innebär att du ska rensa ogräs, hålla dina odlingslådor välskötta och hålla 
uteplatsen städad. Du får inte använda uteplatsen som förvaringsplats och tänk på 
att löv och skräp kan dra till sig skadedjur som t ex råttor. En välskött uteplats ser 
trevligt ut både för dig och för dina grannar. 
 
 


