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Ny portkod 
Den 1 april är det dags att byta portkod igen. Du hittar den nya koden i den version av  
Vi och vårt hus som är utdelad i din brevlåda. 

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete 
Inför årsstämman den 18 maj håller valberedningen på att arbeta fram ett förslag till styrelse. 
Anslag om att valberedningen söker intresserade personer kommer sättas upp i portarna.  

Inventering av cyklar, barnvagnar etc i gemensamma utrymmen som 
cykelförråd och barnvagnsrum – märk din cykel/barnvagn etc senast 
8 april! 
Det är fullt i cykelförråden och många cyklar verkar dessutom vara övergivna. I 
barnvagnrummen står barnvagnar, pulkor, snowracers som också verkar övergivna. Styrelsen 
har beslutat att återigen göra en inventering och senare en bortforsling av övergivna 
cyklar/barnvagnar etc. Därför behöver du som förvarar saker i gemensamma utrymmen läsa 
informationen nedan och märka upp sakerna. 
 
Med den här informationen följer fem små röda klisterlappar. En sån klisterlapp ska fästas på 
varje cykel/barnvagn/snowracer/pulka etc som du äger. Det är en signal om att det du har 
märkt upp ska stå kvar. Märk även trehjulingar.  
 
Inventeringen pågår fram till och med fredagen den 8 april då du måste ha märkt din 
cykel/barnvagn etc. På städdagen den 10 april kommer saker som inte är märkta att flyttas 
bort från de gemensamma utrymmena för att senare forslas bort för återvinning. 
 
Vi vill också be dej som inte använder din cykel så ofta att flytta den till de stora 
cykelförråden i nr 2 och nr 12 på -2-nivån. Små barncyklar får även ställas i 
barnvagnsrummen. På så vis underlättar du för dem som cyklar varje dag och behöver få plats 
i de mindre cykelförråden i gatuplanet.  
 
Om du behöver fler röda lappar kan du få det av Jan Stellan, tel 070-221 99 33 eller Anita 
Eriksson, tel 070-316 06 75. 
 
Glöm inte märka din cykel/barnvagn/snowracer/pulka senast på kvällen  
den 8 april!  
 

Styrelsen 


