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Ny	  portkod	  den	  1	  november	  
Den 1 november byter vi kod. Du hittar den nya koden i den version av Vi och vårt hus som 
är utdelad i din brevlåda. 

Tack	  alla	  som	  var	  med	  på	  trivseldagen!	  
Söndagen den 2 oktober träffades vi för att göra snyggt runt huset inför höst och vinter. 
Många hjälpte till. Efter genomfört arbete åt vi korv och bröd tillsammans och smakade på 
vindruvorna som växer på storgården. Tack alla som var med! 

Svar	  på	  motionen	  från	  årsstämman	  om	  nedskräpning	  i	  portikerna	  	  
Styrelsen har vidtagit en rad åtgärder i portikerna. En metod för rengöring av plattorna har 
utvecklats, pollarna tagits bort, plattorna har lagts om och blomkrukorna har flyttats ut 
närmare gatan för att ge en känsla av innergård. De vita detaljerna har målats om. Pizzeria- 
och caféägarna är vidtalade avseende oljespill och nedskräpning. Skyltar med instruktion till 
tömningspersonal avseende oljespill är uppsatta i soprum. Skyltar med uppmaningar till alla 
att hålla rent och fint kring huset kommer sättas upp i portiker och på samtliga anslagstavlor.  

Rökluckan	  
I september inleddes arbetet i nr. 14 med att göra en röklucka av ett av de översta fönstren i 
trappuppgången. Rökluckan har måttbeställts och installering beräknas ske i månadsskiftet 
oktober/november. Luckan kopplas till en rökdetektor som automatiskt öppnar den vid 
rökutveckling. Boende i nr. 14 kommer att informeras ca en vecka innan montering sker då 
arbetet medför en del oljud. Arbetet utförs av Bysmeden och Tele Larm. 

Pingisnyckel	  
Nyckel till pingisrummet finns nu även hos Jonatan Stanczak som bor på våning -1 i nr 14. 

Styrelsen	  hälsar	  nya	  grannar	  välkomna!	  
Charlotte Sundqvist och Peter Falk har flyttat in i lägenhet nr 25 i nr 2 
Ulla Friberg har flyttat in i lägenhet nr 79 i nr 10 
Magnus Johansson flyttar in i lägenhet nr 96 i nr 12 
Tobias Eklund flyttar in i lägenhet nr 32 i nr 4 
Jessica och Stefan Östergaard flyttar in i lägenhet nr 53 i nr 4 
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