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Vi informerade för ca 1 år sedan om att vi ville ha bort allt som inte ska förvaras i 

barnvagnsrummen. Där fanns många obrukbara cyklar, säckkärror, möbler, pulkor och 

leksaker. Det som får förvaras i dessa rum är: barn/sittvagnar som användes 

regelbundet (inte de som stått oanvända många år) rullstolar/rollatorer, barncyklar 

och i mån av plats även vuxencyklar som används regelbundet. Allt annat ska bort!  

Det står fortfarande kvar många obrukbara cyklar i barnvagnsrum och cykelställ.  

Vi måste på något sätt hjälpas åt så att vi blir av med dessa mer eller mindre skrotade 

cyklar, några där ägaren flyttat. Det står även oanvändbara cyklar i cykelställen. 

 

Vi kommer att märka upp allt som inte ska förvaras i barnvagnsrum och de cyklar som vi 

bedömer är obrukbara (punktering, ingen kedja eller dylikt) i cykelställen och 

barnvagnsrummen med röd tejp. Det som står kvar med tejpen på den 13 Oktober 

kommer att omhändertas och sedan kastas.  Detta gäller även det som vi vet att vi märkt, 

men som står kvar med tejpen borttagen. 

Är ni ägare till något som är uppmärkt flyttar ni det lämpligtvis till balkongen eller eget 

förråd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi har förståelse för att det för tillfället är ont om parkeringsplatser, då Brf Vanås 

renoverar sina garage.  Det är givetvis inte tillåtet att parkera framför garagen!! Det är 

boende som kommit försent till arbetet, då hen inte kunde backa ut sin bil ur garaget.  

Securitas bevakar parkeringen och kommer att ”lappa” påträffade bilar. Hindrar man 

någon från att använda sin bil bedöms detta som egenmäktigt förfarande och kan 

resultera i polisanmälan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi har nu en dokumentstrimlare i fritidslokalen. Har du något du vill strimla är du  

välkommen ner Tisdagar/Torsdagar 18-21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

För att undersöka kvalitén på isoleringen i väggen mot balkongen kommer 

Mur&Byggservice att ta ner panelen på Unos balkong. Vi gör detta nu innan vi målar 

balkongerna, som är planerat till nästa år. Vi beslutar hur vi ska gå vidare beroende på 

resultatet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Då flera Tv-kanaler går över till att bara sända i HD-kvalité vill vi uppmana alla som inte 

hämtat sin HD-box att göra detta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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