
Information om cykelrummen

JM/OCAB:s arbeten under våra hus innebär att vi
inte kommer att komma in i våra cykelrum under en
begränsad tid. Här beskriver vi hur du ska hantera
detta.

Cykelrummet i nr 10
Cykelrummet, som ligger intill porten till nr 10,
kommer inte att vara tillgängligt under perioden 22
maj till och med 8 juni. Ändras dessa datum kom-
mer vi att sätta upp information på portarna.

Har du en cykel där som du inte använder eller be-
höver under avstängningen kan du låta den stå kvar.

Använder du din cykel och behöver komma åt den
finns följande alternativ:

 Det finns plats för några cyklar till i cykel-
rummen i nr 16 och 18.

 Barnvagnsrummen i nr 8 och 10 kan an-
vändas i mån av plats.

 Du parkerar din cykel i något av cykelstäl-
len på gården.

 Du får förvara din cykel på din ute-
plats/balkong.

 Gäller det en barncykel så kan den få stå
under trappan i trapphuset under avstäng-
ningen.

Cykelrummen i nr 16 och 18
Cykelrummen i nr 16 och 18 kommer att bli av-
stängda tidigast från 31 juli. Vi återkommer med
mer information så snart vi har mer exakta tider. Är
du bortrest vid månadsskiftet juli/augusti men vet
att du behöver din cykel senare i augusti måste du
förbereda så du kommer åt cykeln. Du följer då de
alternativ som gäller för nr 10 (se ovan).

Cykelinventering efter sommaren
Vi har trångt i våra cykelrum och kan därför inte ha
trasiga cyklar eller cyklar som inte har någon ägare
i cykelrummen. I höst kommer därför styrelsen att
åter ordna en cykelinventering. Cyklar som inte har
någon ägare då kommer att rensas ut.
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Trapphusen
I trapphusen får inga lösa saker finnas. Främsta
skälet till det är ur brandsynpunkt. Det som står där
kan börja brinna eller bidra till att elden sprids.
Dessutom blir utrymmet inte städat om det står
grejor där.

Under perioderna när cykelrummen inte är åtkom-
liga så kan du, enligt ovan, förvara din barncykel
där.

Vi ber er därför snarast ta bort saker i trapphuset!

Barnvagnsrummen
I varje port finns ett barnvagnsrum som i första
hand är tänkt för barnvagnar. Vi har inte så många
barnfamiljer i vår förening och har därför inte så
många barnvagnar där.

Efter sommaren kommer styrelsen även att inven-
tera barnvagnsrummen och det som inte har någon
ägare kommer att tas bort.

Förutom barnvagnar kan du förvara mindre barn-
cyklar i barnvagnsrummen. Sparkcyklar kan stå där
under sommarhalvåret. Du som har snowracer och
pulkor kan ha dem i barnvagnsrummet under vin-
tern men under sommaren måste du förvara dem på
annan plats.

Det som idag finns i barnvagnsrummen och som
inte hör hemma där är solstolar, fotbollsmål, bil-
barnstolar, hyllor med mera. Vi ber er ta bort dessa
saker.

Tack på förhand!
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