
 
 
Cykeluppmärkningen 
  
Vid en snabb kontroll i våra överbelastade cy-
kelrum kunde vi konstatera att endast 30% av 
cyklarna hade registrerade ägare.  
 
Vi har träffat avtal med Upcykles som kommer 
att ta bort resterade cyklar. 
 
Vi på Upcycles har träffat avtal med BRF So-
längen om att omhänderta och bortforsla över-
givna eller kvarglömda cyklar. Det kommer att 
gå till så här: Alla cyklar ska märkas upp in-
nan den 1 april 2020. Är du ägare av en cykel 
och vill ha kvar den ska du alltså märka upp 
cykeln. Obs! Gäller även cyklar placerade i 
andra allmänna utrymmen. 
 
De cyklar som inte är uppmärkta kommer 
Upcycles att bortforsla och förvara på ett över-
vakat och larmat lager i tre månader för att ge 
boende som missat att märka sin cykel möjlig-
heten att kontakta oss och be att få tillbaka sin 
cykel i förutsatt att de kan bevisa att cykeln är 
deras. När tre månader passerat, så kommer 
barncyklarna att skickas till behövande på 
barnhem i Baltikum och resterande cyklar 
kommer att förädlas och få ett nytt liv. Tillsam-
mans så verkar vi för att fler kan investera i 
cyklar samt vår planet. 

 
För resterande frågor nås vi på e-mailadress 
upcycleuf@gmail.com samt telefonnummer 
073-048 13 23. 
 
 

 
Är du över 70? 
 
Vi har många äldre som bor i vår bostadsrätts-
förening. I dessa dagar ska man vara försiktig 
med att ge sig ut och träffa för mycket folk. 
 
Jan Tauberman i nr 14 kom med ett fantastiskt 
bra initiativ. Eftersom han jobbar hemifrån de 
närmaste två veckorna, har han erbjudit sig att 
kunna handla mat till de äldre som är mest ut-
satta för coronasmittan. Om ingen annan kan 
hjälpa dig kontakta Jan på 070-309 94 76. 
 
Kan du tänka dig att bistå Jan med handlandet, 
slå gärna en signal till Thomas Sessler på 
0705-89 74 74. 
 
 
Den nya portkoden 
fungerar redan nu. Siffrorna har du fått tidigare 
direkt i din brevlåda. Vid månadsskiftet upphör 
den gamla koden att gälla. 
 
Hälsningar från Styrelsen! 
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