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Vi rustar för vinterns snöröjning 
Än är det varmt, men snöstormarna lurar säkert 

runt hörnet. Ställa därför in barnvagnar och 

cyklar i därtill avsedda förråd. Då kommer vår 

snöskottning och plogning att fungera precis 

som det ska när vintern kommer på allvar.  

 
  Styrelsen sammanträder 
  Behöver du får ett ärende 

  behandlat? De allra flesta hanteras av 

  Riksbyggen. Skicka därför in dina  

  handlingar i god tid, minst en vecka i 

  förväg. Är du osäker på hur du ska göra?  

  Kontakta Riksbyggen: 0771-860 860.  

   Nästa sammanträde: 

  13 november 

  11 december 

  8 januari 2018 

  Årsmöte 5 februari 2018 

Nya kod i samtliga portar 
Vi byter kod i samtliga portar från 1 november.  

Du får aktuell kod tillsammans med detta informationsbrev.  

Det händer att obehöriga tar sig in i våra hus. Det vill vi förhindra, men alla 

boende måste göra sitt genom att aldrig lämna ut koden till okända. Alla som 

har legitimt ärende ska få koden av den de ska besöka. Därför ska du aldrig 

släppa in okända i porten.  

Behandla portkoden som din egen dörrnyckel – den ger du enbart till de du 

känner och litar till fullo på. Även om det kan kännas otrevligt att neka 

tillträde, med det är viktigt för vår gemensamma trygghet. 

 

Cykelrensning 
Nu får du också en blankett för cykelinventering.  

Vänligen fyll och fäst på din cykel/cyklar, senast 

31 oktober. 

Omärkta cyklar fraktas bort och förvaras en 

period, för att sedan kasseras. 

Bor du in andra hand? Kontakta din hyresvärd, så 

hushållets samtliga cyklar blir upppmärkta.  

Obs! Lägenhetsnr = samma nummer du har på 

såväl ytterdörr som vindsförråd och matkällare.    

Har du fått alla 
bilagor? 

Tillsammans med detta 

medlemsbrev får du 

1.   Portkod till ditt hus 

2.   Blankett för 

cykelinventering 

  Saknar du någon bilaga,  

   vänligen kontakta  

  Linnea Öst på 0707-202022 
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