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För "den tysta grannsämjans skull" bör du 
undvika att tappa upp vatten nattetid. 

Klampet från små skor 

Korn åt små fåglar? 

Var vänlig och lägg inte ut mat till fåglar på 
balkongen eller fönsterbrädet. Fåglarna är 
vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner 
en hel del. De tappar också mat, som sedan 
lockar råttor och möss till huset. 

Vissa regler behövs i ett bostadsområde, där 
många ska leva och samsas. Tycker Du att reg
ler är ett tråkigt ord, så byt ut det mot trivsel
råd. För meningen med dem är att vi alla ska 
trivas tillsammans. 

Beethovens nia eller 
tia? 

För att göra balkongen lite extra trevlig är det 
många som gärna vill sätta upp ett balkong
skydd eller en markis. Tala med Din styrelse 
som kan ge Dig råd och anvisningar. 

Vill Du sätta upp blomlådor så gör det på in
sidan av balkongen, det är säkrast så. Vädra 
kläder eller hänga tvätt kan man göra på bal
kongen men däremot inte piska eller skaka 
mattor. 

När våra barn springer upp och ned i trapporna 
och klampar med träskorna kan det bli stö
rande. Särskilt för de som arbetar i skift och 
kanske måste försöka sova på dagen. Det är 
inte så lätt för barnen att inse detta, men de 
brukar förstå om man förklarar det för dem. 

OBS1 Stäng försiktigt tamburdörrar och 
entréportar. 

Vill Du lyssna 
på grannens 
radio och 
TV? Nej, 
naturligtvis 
inte - och 
grannen vill 
säkert inte 
lyssna på 
Dig. Dämpa 
därför ljudet fram
förallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och 
under natten. Tänk också på grannens trivsel 
om Du spelar piano eller andra instrument. 

Många människor är 
allergiker eller 
astmatiker och får 
kraftiga besvär av 
rök. Undvik därför 
att röka eller grilla 
på Din balkong 
eller uteplats 
eftersom röken 
kan sugas in i 
ovanförliggande 
lägenhet. 


