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Gårdsloppis den 19 
september

På valdagen anordnas en 
gårdsloppis! Tag chansen att 
fynda och samtidigt rensa 
bland allt det där som bott i 
förrådet alldeles för länge!

Mer information om 
dagen finns att läsa på lappar 
uppsatta i varje  
trappuppgång.

Vi anser att innergården har 
stor potential att förbättras till en 
plats som kan utnyttjas av alla. Vi 
har därför börjat undersöka vilka 
möjligheter det finns att få 
gården mer anpassad för olika 
behov. För närvarande har 
kontakt tagits med ett par 
landskapsarkitekter och 
offertförslag ska tas in. I 

samband med översynen av 
innergården kommer det 
undersökas vad som ska göras 
med trädäcket som idag har en 
tendens att lämna stickor. 

Om du känner starkt att du 
vill vara delaktig i processen 
kontakta då Lars Hansson.

NY INNERGÅRD UNDERSÖKS

Styrelsen önskar er en härlig höst!

PEDALENS NYHETSBREV

PRYLAR I TRAPPUPPGÅNGARNA MÅSTE BORT

Efter en genomgång av 
samtliga trappuppgångar 
konstaterades det att det på ett 
flertal ställen står saker som 
enligt lag inte får stå där. 
Brandskyddslagen säger att 
utrymningsvägar måste hållas fria 

från material som kan blockera 
eller ge i från sig giftig rök vid 
förbränning. 

Exempel på saker som inte 
får stå i trapphuset är skoställ, 
barnvagnar och vaser. 

KORG FÖR HEMELEKTRONIK PÅ PLATS

En korg för kasserad 
hemelektronik  finns på plats i 
soprummet vid Portalgatan 75. 
En omstrukturering av befintliga 
sopkärl kommer också att ske då 
det i vissa soprum råder 
överkapacitet. 

Slutligen uppmanar vi alla att 
inte lämna större saker såsom t ex 
gamla soffor i soprummen då 
förening debiteras för att forsla 
bort sådant, vilket blir mycket 
dyrt. 

KORTA PUNKTER

•Nya cykelställ finns fastmonterade på 
Kapellgatan

•Sanden i sandlådan har bytts ut
•Babygungan har höjts
• Sargen kring gungplatsen ska höjas för att 

hindra grus från att rinna ut på asfalten

• Styrelsen har fått frågan om man får sätta 
upp en krok i taket på balkongen. Svaret är nej.

•Nya  instruktioner för garageporten finns 
uppsatta


