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Höstens städdag: 21 oktober kl. 10:00 
 

 

Städdag 

Höstens städdag inför vintern kommer i år att äga rum lördagen den 21 oktober med start kl. 10:00. Mer information 

kommer sättas upp i trappuppgångarna några veckor innan. 

Byte av portkoder 

I samband med städdagen kommer portkoderna för samtliga trappuppgångar att ändras. Samtidigt vill vi påminna om att er 

nyckel som passar många av våra gemensamma utrymmen, så som vind, soprum och miljöstationen, även fungerar till 

ytterdörrarna i trappuppgångarna. 

Sophantering/miljöstation 

Kom ihåg att alltid lägga sopåsarna väl i hopknutna (innehållet ska inte kunna åka ur) i de utställda kärlen som finns. Vi har 

nyligen beställt rengöring av soprummen då detta inte följts. Även större säckar ska ner i kärlen. 

Använd miljöstationen för återvinning. Lägg materialen i sitt skyltmärkta kärl. Se till att inte slänga något på marken utanför 

kärlen. Vi har ett gemensamt ansvar att hålla allt rent och fint. 

Reklam som eventuellt kommer i er postlåda får EJ läggas i porten. Det är var och ens ansvar att slänga/återvinna sin post. 

Skräp ska absolut inte läggas i sandlådorna eller våra gemensamma utrymmen, varken inne eller ute.  

Cykelstöld 

Vi har tyvärr råkat ut för en cykelstöld från ett av våra cykelförråd. Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att alltid låsa 

sin cykel och se till att dörren till cykelförråden inte lämnas öppna. 

Förvaring i trappuppgångar 

Flera av våra trappuppgångar används till förvaring av diverse utrustning som exempelvis cyklar, barnvagnar, lådor, och 

byggmaterial. Detta är inte tillåtet. För förvaring har varje lägenhet ett tillhörande förråd och vi tillsammans våra 

cykelförråd som är till för dessa ändamål. När förvaring sker i trappuppgångarna så försvårar det för den städning som vi 

tillsammans betalar för samt vid nödsituationer även försvårar utrymning. Om ni behöver ytterligare förvaringsutrymme så 

har föreningen extra förråd som medlemmarna kan hyra. Kontakt styrelsen om ni har frågor. 

Värmetips inför vintern 

För att låta värmen spridas som det ska i lägenheten så är ett tips att inte ställa möbler direkt intill elementen. Detta gör att 

värmen kan spridas mycket bättre, och som det är tänkt, i lägenheten.  

Om ni har läckage vid fönster eller balkongdörr så är ett tips att öppna fönstret eller balkongdörren och titta så att 

gummilisten runtom ser okej ut. Är den sprucken eller kanske till och med saknas helt så kan man köpa nya sådana på t.ex. 

Clas Ohlson, eller liknande affär och installera själv. 
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Cleaning day: 21 Oktober at 10:00 
 

 

Cleaning day 

Saturday 21st of October will be this autumn's cleaning day. We start at 10:00 am. More information to be published in 

each stairwell a few weeks in advance. 

Change of entry codes 

The entry codes to each stairwell will be changed during October. The new codes will be distributed separately. 

Waste disposal/recycling station 

Please always remember to put the trash well tied together (the content should not be able to slip out) in the marked bin. 

We have recently ordered extra cleaning the garbage rooms since this was not followed. 

In the recycling room, put the materials in respective labeled container. Make sure not to throw anything on the ground. 

We have a shared responsibility to keep everything clean and tidy. 

Trash should not be put in the sandboxes or our common areas. 

Bicycles 

We have unfortunately encountered a bicycle theft from one of our locked bicycle rooms. The board wants to remind all 

members to lock their bicycle and ensure that the door of the bicycle room is not left open. 

Storage in stairwells 

Several of our stairwells are used for storage of various equipment, such as bicycles, prams, boxes, and building materials. 

This is not allowed. For storage, each apartment has an associated storage and together we have our bicycle storage 

facilities for these purposes. When storage takes place in the stairwells, it makes it difficult to perform the cleaning we 

together finance and in case of emergencies it also hampers evacuation. If you need additional storage space, we have 

extra storage facilities that members can rent. If you have any questions, contact the board (mail address below). 
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