
Antagligen var det skräp som någon ställt ut 
som användes när 37:ans port slogs sönder. 
Förutom att det är fult med nedskräpning – och 
kostar att forsla bort – så är det farligt. Det kan 
användas för att anlägga bränder, användas 
som tillhygge, eller vara i vägen när ytor behö-
ver utrymmas (som vid brand). Grovsopor ska 
förvaras inlåsta i lägenhetens källarförråd i vän-
tan på container, eller fraktas bort till återvin-
ningscentral av den boende själv. Okej? Härligt.   

Ta hand om varandra! Visa hänsyn och respekt!

Styrelsen

Vänligen observera att det inte längre är tillåtet 
att röka vid entréerna. Det är för att samma 
lägenheter gång på gång får in rök hos sig. 
Däremot går det bra att röka ute på gården vid 
den fyrkantiga stenläggningen. Intill den finns 
även ett nyinköpt askfat att slänga fimpar i. Var 
snäll och fimpa i askfatet så hjälps vi åt att hålla 
gården ren och fin.

RÖKNING ENDAST UTE PÅ GÅRDEN

Senaste tiden har en port slagits sönder, det 
har varit inbrottsförsök i källarförråd och skumt 
klientel har synts till i trapphusen. Eftersom vi 
bor mitt i stan rör sig mycket folk runt huset. 
Och just därför: Kolla en extra gång att dörrar 
ut till gatan, garaget och gården går igen bak-
om dig. Om inte, felanmäl dörrarna. Och våga 
fråga personer du inte känner igen vilket ären-
de de har i huset. 

KOLLA PORTAR OCH DÖRRAR

DÄRFÖR MÅSTE VILOPLAN 
OCH KÄLLARGÅNGAR VARA 
FRIA FRÅN SAKER

Schemat ser ut att hålla och nu har målnings- 
arbetet kommit igång. Alla kommer få info om 
när väggar ska målas och golvmattor läggs utanför 
den egna dörren. Det kan vara lite bökigt att ta sig 
fram de dagarna och hissen kan vara upptagen 
mer än vanligt. Vi ber om överseende med det. 
Tänk vad fint det kommer bli när allt är klart!

STATUS PÅ RENOVERINGEN

Alla lägenheter får 3 st kostnadsfria nycklar i 
samband med dörrbytet. Två nycklar får man 
innan dörrbytet. Den tredje hämtas hos Nokas 
på Första Långgatan 18 tidigast eftermiddagen 
efter dörrbytet. 

Nokas har öppet mån-tors kl. 07.30-16.30 och 
fredagar kl. 07.30-15.30. Endast någon som är 
skriven i lägenheten kan hämta ut nyckeln.  
I annat fall behövs fullmakt + lägenhets- 
innehavarens legitimation. 

Om du behöver fler nycklar görs en ansökan hos 
styrelsen. Inom kort kommer en nyckelblankett 
att kunna laddas ner från hemsidan eller hämtas 
under kontorstiden. Inga extranycklar kommer 
lämnas ut utan blankett + godkännande från 
styrelsen. Kostnaden för dessa nycklar blir 346 kr/
st och betalas till Nokas. Boende som bevisligen 
har hemtjänst eller personlig assistans får två st 
extranycklar kostnadsfritt. 

Till de som undrar: Det finns inga huvudnycklar. 
Ingen annan än DU kan komma in i din lägenhet.

BEHÖVER DU FLER NYCKLAR?
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