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Policy för Gården  
(Inre och yttre området)  

 

Vi som medlemmar / bostadsrättshavare ska kunna använda hela 

vår gård för gemensam lek, rekreation, umgänge och samvaro, men 

gården ska också kunna användas för privata arrangemang om så 

önskas. 
Vi ska därför 

● Ordna god skötsel, underhåll och engagemang genom aktiv medlemsmedverkan. 

● Genom gott vuxet- och föräldraansvar, se till att dina barns cyklar ställs upp på anvisade 

platser, att leksaker samlas ihop efter dagens slut, att täcka sandlådan med tillhörande 

nät och att övrig utrustning förvaras på sina bestämda platser. 

● Genom styrelsen kunna boka ”grillplats” eller del av gården för privat arrangemang och 

”tala om det / informera” för våra medlemmar via anslagstavla. 

● Genom styrelsen kunna boka ”grillplats” eller del av gården för privat arrangemang med 

inbjudan att delta för andra medlemmar via anslagstavla. 

● Inte placera marschaller så att de ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar 

fasader el. dyl.  

● Själva ansvara för ”städning” exempelvis borttagande av marschaller, tillbakaställande av 

bord stolar mm efter genomförda aktiviteter som man själv anordnat. 

● Förstå att det är förbjudet att nyttja ”smällare”, ”raketer” etc. inom såväl inre som yttre 

gård (”staketområdet”) p g a brandrisk, ”rädsla” hos både människor och djur. 

● Förstå att bollspel är förbjudet på inre gården 

● Det är inte tillåtet att parkera på gården, däremot går det bra att köra in och stanna till för 

på- och avlastning.  

● Förstå att hundar och katter tycker vi om i föreningen, MEN(!) det finns medlemmar som 

är rädda för djur, allergiska för djur mm.  Av det skälet ska både hund och katt hållas 

kopplade och rastas utanför gården. Andra skäl är att barnens sandlåda eller andra 

uteplatser, ibland används på felaktigt sätt; för revirmarkering eller som toalett. 
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