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      Sid 1/2 
 

Nya entrédörrar – port 24, 26 och 28 
Med en planerad start under vecka 36-37 (3-14 september) börjar man att byta ut våra befintliga 
entrédörrar som idag består av två öppningsbara ytterdörrar och innerdörrar med enkla glas. 

                                   
De nya entrepartierna kommer att bestå av två öppningsbara dörrar var av en är bredare, för att underlätta 
in och utpasseringen. Dörrglaset kommer bestå av 2 glas: Isolerglas 8,76 mm Lamellglas och 6 mm 
Härdat Float (Härdat floatglas är ungefär sex gånger starkare än ohärdat glas av samma tjocklek). 
Dessutom är den ena dörren bredare och utrustas med automatisk öppningsfunktion som alla får tillgång 
till via ”brickan”. Brickan kommer att delas ut vid ett senare tillfälle (mer information kommer, när alla 
entréer är på plats). Vi passar på att renovera entrétaken samtidigt. 
 

Innerdörrarna kommer att monteras bort, De kommer inte längre ha någon 
funktion eftersom vi har flyttat ut porttelefonen till ytterväggen. Redan nu 
fungerar den nya porttelefonen men för endast för ytterdörren, när någon ringer 
via den nya porttelefon man kan öppna den ytterdörren via att trycka på 
telefonens * (stjärn-knapp) eller öppna med koden, för att öppna innerdörren 
måste man tillsvidare använda sig att befintliga porttelefonen eller koden. 
 
 

Under några dagar när man byter dörrparti kan det vara så att man måste använda sig av nyckel för att 
öppna dörren. 
 
 
 

 
Rensning i cykel- 
och barnvagnsrum 

Dags att rensa i cykel- och barnvagnsrum, detta 
för att skapa mer utrymme för de som regel-
bundet använder sina cyklar och barnvagnar. 
Cykel- och barnvagnsrum ska inte användas som 
långtidsförvaring! 
Flytta därför de cyklar, barnvagnar, pulkor m.m. 
som du inte använder till ditt eget källarförråd. 
Tänk på att det finns grannar som behöver 
platsen. Märk din cykel eller barnvagn med 
lägenhetsnummer om den/de ska stå kvar - alla 

omärkta föremål kommer att samlas ihop och 
forslas bort. Mer information kommer! 
 
 

Bortforsling av cyklar 
från styrelserummet, 
plan -2 

Cyklarna i styrelserummet på plan -2 har stått 
där i över 2 år, önskar du behålla din cykel 
måste du hämta den senast den 12 september 
2018. Kontakta någon i styrelsen om du vill titta 
på och ev. ta hand om någon av de kvarlämnade 
cyklarna.  
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Ej uthämtade cyklar kommer därefter att 
skänkas bort! 
Meddela styrelsen hur du vill göra, antingen 
genom att ta direkt kontakt med någon i 
styrelsen eller skicka ditt svar till föreningens e-
postlåda – styrelsen@isbrytaren51.se 
 

 

Andrahandsuthyrning av 
garageplats 
När du hyr ut din garageplats i 
andrahand – lämna inte ut några 

nycklar till vårt hus utan ge endast tillgång till 
garaget via den digital garagenyckel eller 
fjärrkontrollen. Personer ej tillhörande huset 
skall inte ha tillgång till våra trapphus.  
Vi påminner om att medlem som vill hyra ut sin 
garageplats måste först få styrelsens samtycke 
och godkännande gällande 
garageplatshyresgästen. 
 
 

Hushållssopor bland 
grovsopor i vårt 
grovsoprum – igen! 

Vårt grovsoporrum på plan -1 är till för: 
Torra sopor som inte ryms i sopnedkastet, t.ex. 
möbler, husgeråd, böcker, kläder, porslin, ej fast 
monterat elektronikskrot (sådant man tar med 
sig när man flyttar). Andra sopor som matavfall, 
använda blöjor, kaffefilter, kaffesump, 
grönsaksrens m.m. slängs bland hushållssoporna 
(använd sopnedkastet som finns på 
våningsplanen). Om detta fortsätter så kommer 
vi bli tvungna att stänga grovsoprummet av 
miljöskäl och medlemmarna får själva 
transportera bort sina grovsopor. 
 
 

Kom ihåg 
informationsmötet 
om laddboxprojektet  

När: Torsdag 30/8 kl 19:00 – 20:30 
Var: Styrelserummet i garaget -2 
Välkomna! 
 


