Ordförande

Gullvivans styrelse 21-22
Ledamot
Sekreterare

Ledamot

Villy Olsen
Hbv 114
Tfn 070-281 51 86

Ledamot

Kristina Wallin
Hbv 129
Tfn 0589-146 96

Ledamot

Annika Suomela
Hbv 61
Tfn 070-239 76 16

Ledamot

Göran Andersson
Hbv 74
Tfn 070-126 34 20

HSB´s representant

Anita Axelsson
Hbv 65
Tfn 070-201 17 24

Mats Saxin
Hbv 58
Tfn 070-542 98 13

Gunilla Adolfsson-Migliore
Hbv 52
Tfn 0589-124 07

Tommy Pehrsson
Tfn 073-070 24 80

Styrelsen HAR BESTÄMT DESSA REGLER

REV. 2021-07-22
SIDA 1

Grillregler:
Föreningens styrelse har beslutat om följande regler för grillning på balkong, terrass samt uteplats i markplan.
Endast grill med lock får användas och helst elgrill.
•Lägenheter i markplan med uteplats
•

Får använda kolgrill (inte under ovanliggande balkong), gasol- eller elgrill. Kolgrill får endast tändas med eltändare som ansluts till jordfelsbrytare.
Tändvätska får inte användas.

•Lägenheter med balkong eller terrass

•

Får använda gasol- eller elgrill. Inte kolgrill. Gasolbehållare max typ PC5 (5 liter). Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och
vind, det kan bli varmt bakom balkongens/terrassens glasskydd. Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från
grillen.

•Lägenheter med inglasad balkong
•

Får endast använda elgrill. Får inte använda gasol- eller kolgrill p.g.a. stor brandfara. Inglasad balkong räknas som lägenhetsutrymme. Risk finns för
kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.

•Engångsgrillar är inte tillåtna
•

Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget.
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Grillregler:
•Checklista vid grillning – allmänt
•

Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av
lukten.

•

Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.

•

Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.

•

Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart.

•

Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.

•

Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får
problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd.

•Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan)
•

Tänd kolgrillen med eltändare (tändvätska eller T-sprit får inte användas).

•

Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.

•

Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp
till 24 timmar för grillkol att slockna helt.
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Regler för grillplatsen på området:
Då vi har en trevlig och fin grillplats avsedd för boende. Låt oss ta väl vara på den. Några saker vi bör tänka på för allas trevnad
•

Visa hänsyn till dina grannar, som har lägenheterna intill grillplatsen.

•

Vi har inte någon bokning av grillplatsen utan det är principen ”först till kvarnen” som gäller.

•

Tänk på ljudnivån!

•

Grillning är tillåten till kl. 22. Efter det är det dags att lämna grillplatsen.

•

Använd endast befintlig grill. Endast grillkol/-briketter får användas.

•

Försök undvika att grilla mat som kan förorsaka mycket rök.

•

Ska du ha fest? Trevligt! Men sätt då gärna upp lappar om tid och datum samt ett mobilnummer, där du kan nås.

•

Se till att plocka upp papper och annat skräp, som har råkat hamna på fel ställe! Om sopkorgen är full - ta med dina sopor
och kasta dem ”hemma hos dig”.

•

Rengör grillen efter dig!

•

Ha alltid med dig en hink med vatten, brandfilt och/eller brandsläckare.

•

Med visad hänsyn kan vi alla ha det trevligt!

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp
till 24 timmar för grillkol att slockna helt.

