
NU ÄR KÄLLAREN FÄRDIG 

Nu är källaren så gott som klar. Det finns några småsaker kvar att göra men inget som 

påverkar oss boende i stort. Toaletten vid tvättstugan är avstängd. 

Det innebär att man nu kommer åt alla förråd och tvättstugor. 

Tvättstugorna med tillhörande torkrum kommer städas under veckan 1-7 juli. Det går att 

använda båda tvättstugorna och torkrummen 

Källarförråden går att komma åt. 

Det är förmodligen väldigt dammig i era förråd trotts att man satte upp plast för att stänga 

ute dammet. Det är tyvärr så det blir vid vissa arbeten och något vi alla får hantera för våra 

egna förråd. 

Tillfälliga förråd. För er som, inför arbetet, fått tömma era ordinarie förråd och har saker i 

temporära förråd går det nu att flytta tillbaka era saker till ert ordinarie förråd. 

Om ni behöver hjälp med att flytta tillbaka saker så kan ni kontakta MJ Bygg så hjälper 

dom er flytta tillbaka. 

e-post mikael@mjbygg.nu Telefon endast vardagar mellan 8.00-16.00 är 070-798 24 22   

De temporära förråden som byggts i skyddsrummet/cykel- och barnvagnsrummet skall 

rivas så snart alla är tömda så det är bra om det inte tar allt för lång tid att flytta tillbaka 

sina saker. 

OBSERVERA ATT NU GÄLLER FÖLJANDE: 

Inga privata saker skall finnas i trapphusen. Cyklar, barnvagnar, leksaker, skor mm 

får inte ställas i trapphusen utan skall förvaras i bostaden alternativt ställas in i 

avsedda utrymmen för barnvagnar och cyklar. 

Anledningen till detta är framkomlighet för alla boende och besökare, framkomlighet för 

utryckningspersonal ambulanspersonal och brandmän), brandrisken samt blockering av 

utrymningsvägar. 

Privata saker som finns i trapphuset kan också böja brinna och skapa rökutveckling. 

(De mattor som vi har på våning 1 i varje hus är behandlade för att varken skapa rök eller 

börja brinna och hjälper till att hålla smutsen borta och undantas från denna regel.) 

Av samma skäl, framkomlighet, får man inte heller ställa saker i källargångarna. 

I utrymmena avsedda för barnvagnar, leksaker och cyklar skall endast sådana saker 

förvaras. Möbler och annat får man förvara i sin bostad eller i sitt källarförråd. 

Om ni har behov av mer förvaringsutrymme kan man kontakta styrelsen och höra efter om 

det finns något extra förråd som man kan hyra alternativ hyra förråd någon annan stans. 

 

Styrelsen Spikbrädan 1 
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