Nä, nu borrar grannen igen!
Till hemsidan och styrelsen har det under vintern inkommit ett antal
synpunkter och tips från medlemmar på hur vi tillsammans kan skapa
en trivsammare boendemiljö bara genom att visa lite hänsyn mot
varandra.
Det som man först tänker på som störande är de ständigt
återkommande borrningsljuden, som i våra betongväggar enkelt
sprider sig till samtliga lägenheter och skapar stor irritation mellan
grannar. Som granne kan man acceptera borrljud under dagtid på
vardagar och lördagar men helt sakna förståelse för borrarbeten på
kvällar och helgdagar.
När du borrar använd alltid en kraftfull borrmaskin avsedd för
betongväggar så blir arbetet mycket lättare.
Spolande vatten hörs även från lägenhet till lägenhet. Tänk på att
inte köra disk- och tvättmaskiner på tidpunkter då du misstänker att
någon granne kanske redan gått till sängs.
Duscha eller tappa badvatten försiktigt om du t.ex. på grund av ditt
arbete ibland måste göra det nattetid eller tidig morgon.
Tänk på att du som röker på den inglasade balkongen efteråt öppnar
fönstret för vädring för att undvika att röken sprider sig till
intilliggande grannes balkong.
Betonggolvet leder också väldigt mycket ljud. Undvik därför i
möjligaste mån att gå omkring i skor med allt för hårda klackar.
VÄND SIDA >>>>>>

När du vädrar din lägenhet lås då alltid fast fönstret i vädringsläget,
så att det inte står och slår vid tvärdrag och starka vindar, vilket kan
skada både fönster och karm
Ljud och buller. Se våra ordningsregler på hemsidan eller i din
lägenhetspärm. Informera gärna dina närmaste grannar om du
kommer att väsnas lite extra någon speciell dag.
Det finns naturligtvis mycket annat som kan störa, t.ex. dörrar och
kökslådor som far igen allt för hårt men det viktiga är inte att vi här
och nu räknar upp fler störande situationer, utan att vi alla gör
reflexioner i likhet med den som Nils Ferlin gjorde när han skrev
dikten nedan.
”Man dansar däruppe
klarvaket är huset fast klockan är tolv.
Då slår det mig plötsligt att taket
mitt tak är en annans golv.”
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