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Höststädning	  –	  lördag	  22/10	  kl.	  10.00	  
Boka	  in	  lördag	  22/10	  kl.	  10.00.	  Vi	  samlas	  utanför	  DW32	  för	  att	  som	  vanligt	  förbereda	  gårdarna	  
inför	  vintern,	  städa	  cykelförråd	  med	  mera.	  Föreningen	  bjuder	  på	  korv	  och	  dricka	  efteråt.	  Alla	  som	  
deltar	  kan	  skriva	  upp	  sig	  för	  utlottning	  av	  Trisslotter.	  
	  
Omärkta	  cyklar	  
På	  höststädningen	  lördag	  22/10	  kommer	  samtliga	  omärkta	  cyklar	  i	  cykelförråden	  och	  på	  
gårdarna	  att	  flyttas	  och	  tas	  i	  förvar.	  Dessa	  cyklar	  kommer	  att	  förvaras	  i	  ett	  annat	  utrymme	  i	  två	  (2)	  
veckor.	  Om	  ingen	  har	  gjort	  anspråk	  på	  cykeln	  under	  denna	  tid,	  kommer	  cykeln	  fotograferas	  och	  
sedan	  görs	  en	  hittegodsanmälan	  till	  Polisen.	  	  
	  
Se	  till	  att	  märka	  upp	  din	  cykel	  på	  lämpligt	  sätt	  så	  att	  det	  tydligt	  framgår	  vems	  cykel	  det	  är	  (ditt	  för-‐	  
och	  efternamn	  samt	  portnummer).	  	  
	  
Stölder	  av	  cyklar	  
Det	  har	  tyvärr	  skett	  en	  del	  cykelstölder	  på	  gårdarna.	  Vi	  kan	  hjälpas	  åt	  att	  ha	  koll	  på	  omgivningen	  
och	  skulle	  ni	  se	  en	  misstänkt	  stöld,	  vänligen	  kontakta	  Polisen	  direkt.	  
	  
Trappuppgångar	  
Vi	  vill	  uppmärksamma	  samtliga	  boende	  att	  utrymningsvägar	  (trapphus/källargångar)	  inte	  får	  
användas	  för	  att	  ställa	  till	  exempel	  barnvagnar,	  kickbikes	  eller	  soppåsar.	  Dels	  kan	  de,	  om	  de	  börjar	  
brinna,	  rökfylla	  trapphuset	  och	  dels	  kan	  de	  hindra	  utrymning	  och	  försvåra	  för	  brandförsvarets	  
räddningsinsats	  med	  personal	  och	  utrustning.	  Vänligen	  använd	  avsedda	  utrymmen	  i	  stället.	  
	  
Tyck	  till-‐app	  från	  Stockholms	  stad	  
För	  er	  som	  har	  en	  smartphone	  vill	  vi	  tipsa	  om	  Stockholms	  stads	  Tyck	  till-‐app.	  Där	  kan	  man	  till	  
exempel	  anmälda	  bilar	  som	  stått	  felparkerade	  i	  veckor	  på	  7-‐dygnsparkeringarna.	  Läs	  mer	  här:	  
www.stockholm.se/tycktillapp	  
	  
Mobil	  miljöstation	  –	  fredag	  28/10	  kl.	  19.00-‐19.45	  
Har	  du	  till	  exempel	  batterier,	  lösningsmedel,	  färgrester	  eller	  mindre	  elektronik	  hemma	  som	  du	  vill	  
bli	  av	  med?	  Då	  kan	  du	  lämna	  in	  det	  till	  den	  mobila	  miljöstationen	  i	  Fruängens	  centrum	  vid	  
busstorget	  fredag	  28/10	  kl.	  19.00-‐19.45.	  
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