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Tömning av vindsförråden på Sibyllegatan 
 

Snart börjar vi tömningen av vindsförråden på Sibyllegatan. Under tiden håller vi på 

att projektera de nya förråden i garaget och i ett par andra utrymmen.  

 

Styrelsen har sedan tidigare aviserat att de nya förråden kommer att bli mindre än 

de vi har idag. De förråd som vi nu uppför har olika storlek eftersom vi måste 

optimera den faktiska yta vi har att tillgå. 

 

Styrelsen har beslutat att tilldelning av förråd ska ske i förhållande till det andelstal 

man har i föreningen, dvs. ju större andelstal desto större förråd.  

 

När samtliga förråd är färdigställda kommer det att bli ytterligare en flytt för några av 

de boende på Sibyllegatan innan de boende på Riddargatan kan tömma sina 

förråd. Vilka som berörs vet vi inte i dagslaget då vi som sagt just nu är i projekterings-

stadiet av resterande förråd. 

 

Tidplan 

Tömning av vindsförråden på Sibyllegatan sker under perioden 2010-10-23 – 11-07. 

Tömning av vindsförråden på Riddargatan sker tidigast om två månader. 

 

Grovsopor 

Det ni inte vill behålla kan ni låta stå kvar i förrådet så tillser vindsbyggarna att dessa 

bortforslas. 

 

OBS! Förråd som är olåsta anses som tömda. 

 

OBS! Från och med den 12 november 2010 kommer allt som finns kvar på vinden på 

Sibyllegatan att betraktas som grovsopor. Det är således av yttersta vikt att ni har 

flyttat era tillhörigheter innan dess. 

 

Låsning 

Var och en får själva ombesörja med sitt eget lås.  OBS! Till förråd 1 respektive 5 krävs 

att man sätter in en egen låscylinder (kontakta ordföranden om du behöver hjälp). 

 

Märkning 

När samtliga förråd är på plats kommer de att märkas i enlighet med det 

lägenhetsnummer er lägenhet har, kompletterat med ett ”R” för Riddargatan och 

ett ”S” för Sibyllegatan. Lägenhetsnumret är detsamma som står på ert brevinkast  
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Tillfällig förrådsfördelning 

 

Namn Förråd nr.  Namn Förråd nr. 

Broström 1  Prinzell 7 

Carmi 2  Jansson 8 

Waldenström 3  Åström 9 

De Nowina 4  Helleberg 10 

Dahlin 5  Hagensgård 11 

Engler – Wätte 6    

  

Söderberg Avvaktar tills de nya förråden blir klara 

Carlsson – Möller Avvaktar tills de nya förråden blir klara 

Wirén Avvaktar tills de nya förråden blir klara 

Andersson Avvaktar tills de nya förråden blir klara 

 

 

Ritning 

 
 

Med vänlig hälsning/Styrelsen 


