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 Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen! 
               
 
 
 
 
 

Säkrare cykelhus! 
 
Som bekant har vi under sommaren drabbats av ett flertal stölder ur våra cykelhus. Hittills har vi 
fått rapporter om att tio cyklar och en moped har stulits från cykelhusen och åtminstone en cykel 
har stulits när den var fastlåst framför porten. Dessutom har ett antal cyklar fått däcken sönder-
skurna inne i cykelhusen. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt och vi måste därför vidta 
åtgärder för att stoppa dessa stölder och vandaliseringar. Inte vid något tillfälle har vi kunnat 
upptäcka brytmärken på dörrarna, vilket tyder på att dörrarna antingen lämnats olåsta eller att 
tjuvarna har haft tillgång till nyckel. 
 
Styrelsen har därför beslutat att förse cykelhusen med en bom tvärs över dörren med hänglås. De 
gamla låsen lämnas kvar, vilket betyder att cykelhusen i fortsättningen kommer att ha två lås, 
varav det nya hänglåset är spärrat och nyckeln därmed omöjlig att kopiera. Vi får ta besväret med 
en extra nyckel samt att bommen gör det lite obekvämare att gå in i och ut ur cykelhusen. Vad vi 
förlorar i bekvämlighet vinner vi förhoppningsvis i säkerhet.  
 
Även efter installationen av bom och byte av lås anser styrelsen inte att cykelhusen ger full 
trygghet för föreningens cykelägare. Om någon slarvar med låsningen, så lämnas cyklarna lika 
oskyddade som tidigare. Vi avser därför att återkomma till årsmötet med ett förslag att installera 
låsbara cykelställ inne i cykelhusen. De låsbara cykelställen är av samma typ som de som står vid 
Sätra tunnelbanestation. De som har tillgång till Internet kan studera cykelställen på 
www.cyklos.se  
 
 
Installation av bommar och utdelning av nya nycklar. 
 
Onsdag den 3 september mellan kl 9.00 – 11.00 har vi öppet i fastighetsskötarexpeditionen för 
hämtning av de nya nycklarna. Nycklarna kan också hämtas hos vicevärden i föreningslokalen på 
torsdagar mellan kl 18.30 – 19.30 eller hos fastighetsskötaren torsdag förmiddag mellan kl 7.30 – 
8.00. Föreningen tar ut en pant för nycklarna på 100 kr, som återbetalas när nyckeln återlämnas. 
 
Cykelhusen kommer att vara försedda med de nya bommarna och de nya låsen under vecka 38, 
dvs mellan den 15 och 19 september. Se därför till att du har skaffat dig en ny nyckel innan dess. 
 
 
      Styrelsen 


