
   

OBS! Förändrade öppettider 

Maskinistexpeditionen 

Från och med onsdag den 12 septem-
ber 2018 kommer det att ske förändring-
ar i öppettiderna för maskinistexpeditio-
nen. De nya tiderna är följande: 

Måndag – Fredag kl. 7.30 – 9.00 

Dessa tider gäller tills vidare. Om ni har 
bokat Åttingen, övernattningsrum eller 
liknande så se till att kvittera ut nycklar 
under dessa öppettider.  

 /Styrelsen 

Från Festdagen 

Unga frivilliga brandmän var redo att 
rycka in om det skulle hända något. 
Mer om festdagen i senare nummer. 

Inloggning med BankID 

Från den 28 juni 2018 går det  
att använda BankID för inlogg- 
ning på HSB Portalen, vilket gör att man 
inte längre behöver komma ihåg sitt lö-
senord. 

 

 Saktare i backarna 

Med jämna mellanrum påpekar boende 
för oss att det cyklas och körs för fort på 
vår huvudled mellan husen – så fort att 
äldre räds och utrusande barn kan bli 
påkörda.  

Störst är riskerna vid passagen genom 

77:an till 71:an vid Sagans förskola, ner 
mot sänkan mot kajen och upp emot 
utfart, bussar och Coop. 

     Pucklar i backen österut. 

För att dämpa farten kan vi bara vädja. 
Väghinder som pucklar kan, som inses, 
vara mer störande för äldre och synska-
dade än för dem som vi vill ska sakta 
ned, särskilt på vintern då hindren inte 
syns under snön. 

Visa respekt och cykla sakta mellan vå-
ra hus och ge gående förtur på denna 
gångfartsled. 

 /Redaktionen 

Höstens städdag 
..blir den 21 oktober kl. 10. Sam- 
ling utanför Coop. 
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Prylens vara eller icke vara 

Från Värt att Veta/Prylen sidan 23: 

”Prylen är till endast för användbara sa-
ker. Datum när prylen ställs in bör fin-
nas. Det är önskvärt att var och en efter 
c:a 14 dagar forslar bort det som står 
kvar”. 

Här trycker vi på ägarens ansvar för att 
sakerna bevakas och tas tillbaka efter 
rimlig tid eller forslas vidare till vår con-
tainer i de fall de inte fått nya ägare. 

Prylen är en uppskattad nyttofunktion, 
men den måste skötas. Alltför ofta är 
den överfull och oöverskådlig för den 
intresserade. Ställ upp saker så att 
Prylen blir det fyndtorg den ska vara. 

 /Styrelsen 

Stölder ur cykelförråd 

Stölder av cyklar i våra förråd 
har rapporterats och särskilt  
då av exklusiva cyklar. 

Vid den senaste stölden i 49:an visar 
blanka brytmärken att tjuven brutit sig in 
med våld. Tjuven har sedan kapat en 
grov kätting som hållit den stulna cykeln 
fastlåst. (Alla portar har fått brytmärken 
genom åren där de gamla ärgats 
mattgrå, medan färska är blanka).  

Andra sätt att ta sig in i förråden kan 
vara med tagg, mekanisk nyckel eller på 
annat illistigt sätt.  

Skulle du förlora en tagg: anmäl det 

genast så raderas den i systemet och 

blir obrukbar. 

Detta är en klar fördel med det nya 

låssystemet. 

Så mycket bättre skydd än det vi har 
kan föreningen inte erbjuda, men exklu-
siva cyklar eller barnvagnar som luktar 
pengar nosar sig tjuven till och då hjälper 

inte ens starka skydd. 

Säkrast förvarar du sådana dyrbarheter 
i lägenheten.  

Vanliga brukscyklar verkar inte vara 
stöldbegärliga.  

Och, se alltid till att förrådsdörren går 
igen ordentligt efter dig. 

 /Styrelsen 

 Rätta svaren på Festdagens 

Bildgåta: 

1. 20 stycken                2. C. Kassettak 

3. cykel/cyklist            4. Pokalvägen 5 

5. A (finns på              6. C (finns på 
Långholmen)               Verkstadsgatan 

7. Vindragarvägen 6      8. 4 stycken 

   9. B (Rhg. 8)                10. B (parken vid 
Vindragarv.) 

Vinnarna har fått sina priser. Ann Bes- 
manoff i Bränneriet vann första pris. 

 /Redaktionen 

 

 


