TRIVSELREGLER FÖR GÅSHAGA PIRAR 1,2 och 3
Reglerna här nedan har tillkommit för att vi alla skall kunna trivas väl tillsammans i vårt vackra Gåshaga
samt också för att behålla områdets standard och värde på en hög och attraktiv nivå.
Grönområdena samt Strandpromenaden och Badholmen är till för alla medlemmar inom våra föreningar
och är avsedda för promenader eller att bara sitta ner var man vill och umgås med familj och vänner. För
barnen är parkerna en tillgång för spel och lekar och de små barnen finns inom syn- och hörhåll. För stora
barn finns fotbollsplan på gång-/cykelavstånd.
Med denna frihet att utnyttja våra gemensamma grönområden följer också ett ansvar att inte störa eller
förstöra för andra medlemmar. Därför vill vi att alla anstränger sig för att följa våra enkla trivselregler.
•

Ställ inte upp möbler, målvaktsburar, spel och leksaker permanent utan bara tillfälligt när de

används. Allt tas bort innan natten.
•

Studsmattor och liknande måste ha tillstånd från samfälligheten GA2 för att få stå kvar under

sommaren.
•
Träd och buskar får inte användas för att klättra i eller utsättas för annan åverkan. Vill barnen
klättra i träd får de söka sig till närliggande skogsområden.
•
Hundar får leka och nosa i våra grönområden men de får inte rastas i dessa områden. Barn och
vuxna skall kunna sitta eller leka i dessa områden och då vill man inte ha hundens kvarlämningar i gräset.
När ni skall rasta hunden så använd gångvägarna och ta upp efter hunden. Hundar ska alltid vara
kopplade inom våra områden hela året.
•
Grillning med kol är förbjudet på balkongerna p.g.a. brandrisken. El- och gasolgrill får användas gasol med gasbehållare på max.5 liter. Tänk på grannarna så att de inte störs av oset!
•
Sängkläder, badkläder, mattor o dyl. får ej hängas på balkongräckena utan på klädställning eller
torkställ innanför balkongräcket. Tänk också på att det du placerar på balkonger och uteplatser blir
synligt för din omgivning. Låt inte dessa utrymmen bli förråd.
•

Det är förbjudet att mata fåglar inom hela området även på Badholmen.

•

Cyklar, pulkor och liknande ska förvaras i cykelrummen eller i egna källarförråd.

För medlemmar med markuteplatser gäller följande:
•
Markuteplatsen begränsas av den stenlagda ytan direkt utanför lägenheten. All mark utanför
stenläggningen är grönområde som förvaltas av Samfälligheten.
•
Möbler, parasoller, krukor och liknande får bara stå inom den stenlagda ytan och inte på
Samfällighetens mark eller mot husvägg. Växter i kruka får inte vara högre än omgivande buskar.
•

Det är innehavarens ansvar att hålla efter ogräset på den stenlagda ytan och att hålla god

ordning vid uteplatsen.
•

Träd, buskar och perenner får inte planteras, klippas, flyttas eller tas bort på Samfällighetens

mark.
Till sist – tänk på att inte skymma den så eftertraktade sjöutsikten för grannarna!
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