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Vinterinformation 
 
Säkerhetsdörrar 

Säkerhetsdörrarna är beställda och installation är inplanerad under vecka 9 och 10 om det 
inte sker några leveransförseningar. För att installationen ska gå så smidigt som möjligt 
måste entreprenören ha access till er lägenhet under nämnda veckor. Ni måste således vara 
hemma eller lämna ut en nyckel. 

Styrelsen kan ta emot din nyckel och överlämna den till entreprenören. Styrelsen tar endast 
ansvaret för att lämna över nycklarna till entreprenören. Nycklar ska vara styrelsen tillhanda 
senast 2010-02-26 och överlämnas i ett förseglat kuvert. 

Vi kan i dagsläget inte ange någon exakt tid för just Er lägenhet. Entreprenören räknar med 
han kan montera cirka 5-6 dörrar per dag, förutsatt att det inte uppstår några komplikationer. 
Vi kommer att börja med Riddargatan på plan 4 och går nedåt i fastigheten, därefter tar vi 
Sibyllegatan där vi börjar på plan 5 och går nedåt. 

Befintliga dörrar och eventuella gallergrindar demonteras och nya säkerhetsdörrar monteras. 

Har ni önskemål om att behålla den demonterade dörren eller gallergrinden så anmäler ni 
det till styrelsen senast 2010-02-26. Demonterade dörrar kommer att bortforslas av 
entreprenören alternativt behållas av föreningen.  

Vi kommer att använda befintliga ringledningar till ringklockorna. Om ni saknar ringklocka 
idag så kommer ni att få en batteridriven ringklocka monterad innanför ytterdörren. 

 

Cykelförråd 

I och med att vi kommer att sätt upp nya källarförråd i ”cykelförrådet” så måste detta tömmas 
på cyklar. 

Cyklarna kan antingen ställas på innergården (i cykelställen) eller förvara i ert befintliga 
vindsförråd tillsvidare. Cyklarna måste vara borta senast 2010-02-26. Cyklar som står kvar 
efter detta datum kommer att förrådsställas under 6 månader, därefter slängs de. 

 

Kontaktuppgifter/Information via e-post 

Styrelsen saknar kontaktuppgifter till ett flertal medlemmar. Utlämnande av kontaktuppgifter 
sker på frivillig basis. Endast styrelsen kommer att ha rätt att ta del av er lämnade uppgifter. 
Styrelsen kommer inte att lämna ut dessa utan ert medgivande. 
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För att minska pappershanteringen vill styrelsen skicka ut informationsblad, stämmoprotokoll 
etc. via e-post. Kryssa i bifogad blankett och lämna den i föreningens brevlåda på 
Sibyllegatan 7 4 tr (Prinzells brevlåda) 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
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Kontaktuppgifter 
Inlämnade av kontaktuppgifter sker på frivillig basis 

 

 

VÄNLIGEN TEXTA 

 

Namn     

 

Telefon bostad     

 

Telefon arbete    

 

Mobiltelefon     

 

E-post     

 

 

 

 

Jag vill ha information, stämmoprotokoll m.m. enligt ovan angiven e-postadress 

     

  Ja   Nej 

  

 

 

 

Ort och datum     

 

Underskrift     


