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MÅNGA CYKLAR PÅ GÅRDEN 

På gården står det många cyklar som inte 

används, så många att platserna för de som 

använder sin cykel regelbundet inte räcker till. 

Varje höst rensar vi bort cyklar och detta 

kommer vi att göra också nu i höst. Den som 

har en cykel på gården och inte använder den 

rekommenderas att flytta sin cykel till cykel-

rummet i källaren. Vi kommer att göra i ord-

ning ett ytterligare utrymme där för cykel- och 

barnvagnsförvaring. 

STÄDDAG DEN 29 OKTOBER 

Lördagen den 29 oktober blir det gemensam 

städdag med efterföljande traditionell höst-

fest. Mer information om detta kommer se-

nare. Inför städdagen ska cyklar på gården 

och i cykelrummet, liksom barnvagnar och 

pulkor etc. märkas med namn och lägenhets-

nummer. Omärkta saker kommer att fraktas 

bort. 

I gemensamhetsförrådet på vinden, Pålsunds-

gatan 12, får man ställa saker för korttidsför-

varing, max tre månader. Inför städdagen ska 

förrådet tömmas. Har du ställt saker där – ta 

bort dem innan den 29 oktober. Det som står 

kvar på städdagen kommer att fraktas bort. 

Hör av dig till styrelsen om det blir problem. 

FLER NYCKLAR TILL LÄGENHETEN 

Behöver du fler nycklar till din lägenhet kan 

du vända dig till företaget Låsborgen, längre 

ner på Heleneborgsgatan. De kopierar våra 

nycklar. Men för din och föreningens säkerhet 

vill Låsborgen ha verifierat att du är ”rätt per-

son”. Det finns därför en blankett som du ska 

ha med dig när du vill kopiera nycklar. Hör av 

med ett mejl till info@stamjarnet.se.  

FÖR MYCKET REKLAM? 

Vill du slippa utdelad direktreklam? Förening-

en har tagit fram tryckta och självhäftande 

dekaler med ”Ej reklam” för den som vill ha 

att klistra på brevinkastet. Hör av dig med ett 

mejl till info@stamjarnet.se (uppge namn och 

adress) så får du en dekal i brevlådan. 

RENOVERING PÅVERKAR FLERA 

Ska du renovera lägenheten? Tänk på att in-

formera dina grannar i god tid om du vet att 

arbetet till exempel innebär att vattnet kom-

mer att stängas av kortare eller längre peri-

oder.  

Självklart ansvarar du också för städningen i 

trapphuset under renoveringsarbetet, det ska 

vara rent och snyggt varje dag efter avslutat 

arbete. Du är också ansvarig för de eventuella 

skador som uppkommer i hissar, trapphus 

m.m. i samband med ombyggnation eller re-

novering. Byggavfall ska alltid lämnas till en 

återvinningsstation av den som ansvarar för 

bygget.  

NYHETSBREVET VIA MEJL 

För att snabbare och enklare kunna komma ut 

med information till alla boende i föreningen 

vill vi på sikt ersätta pappersutskrifterna med 

mejl. Du kan (om du inte redan har gjort det) 

anmäla dig till nyhetsbrevets sändlista.  Gå in 

på vår webbplats www.stamjarnet.se och 

anmäl dig så får du nyhetsbrevet via mejl.  

Styrelsen 
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