
 

Ordningsregler för användandet av terrassen på Chabo, Kemivägen 7 
 

Undertecknad hyresgäst har tagit del av nedanstående ordningsregler och får därmed access till 

takterassen på Chabo i ett år, sedan måste man komma in till oss för en uppdatering. Tänk på att du 

har ansvar för din access till terrassen. 

 

Hyresgästen förbinder sig att: 

 Vara aktsam på så sätt att inga föremål tappas eller slängs från taket. 

 Inte grilla, elda, röka, använda fyrverkerier eller på annat sätt hantera brandfarliga varor. 

 Vid vistelse på terrassen inte ta sig upp på intilliggande tak. Taken är larmade dygnet runt och är 

direkt kopplade till väktare. Notera att även terrassen är larmad utanför öppettiderna som står på 

terrassdörren. 

 Inte lämna något som helst skräp efter sig. 

 Inte låna ut sin nyckelbricka till andra.  

 

Hyresgästen förbinder sig att omedelbart rapportera i händelse av att hen upptäcker att någon annan 

person på terrassen inte följer gällande regler. Rapport lämnas dygnet runt till vårt felanmälannummer 

031-772 97 97 

 

Datum: _____________________________________________________ 

Namn:______________________________________________________ 

Lägenhetsnummer(internt):___________________________________________________ 

Underskrift:_________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 
Rules for using the terrace at Kemivägen 7 
 
Signed tenant has taken part of the rules below and is therefore given access to the roof terrace at 

Kemivägen 7, notice you need to update after a year. Remember that you are responsible for your 

access to the terrace. 

 

The tenant undertakes to: 

 Be careful so that no objects are being dropped or thrown off the ceiling. 

 Not barbecue, light a fire, use fireworks or in any other way use flammable objects. 

 Not access the nearby roofs when visiting the terrace. The roofs are larmed around the clock and 

are also directly connected to security. Please note that the terrace is larmed after the opening 

hours that are stated on the terrace door. 

 Not to leave any trash behind. 

 Not to lend his or her tag to anyone else.  

 

The tenant commits to reporting any events that comes the tenant’s knowledge about the rules in this 

document being broken. The report is to be called in to 031-772 97 97. 

 

 

Date: _____________________________________________________ 

Name:______________________________________________________ 

Apartment (internal):___________________________________________________ 

Signature:_________________________________________________ 

 

 

 


