
Gemensamma utrymmen, 
nycklar och post 

Till gemensamma utrymmen hör exempelvis trappor, hissar, källare, förråd, 
cykel rum och kallsortenngsrum. Eftersom dessa utrymmen ar till fôr alla är 
det viktigt att visa hänsyn så att dessa blir en tillgång för alla boende 1 

föreningen. 

Förvaringsutrymme för cyklar mm. 
Cyklar, barnvagnar och andra skymmande föremål skall eJ forvaras 1 
trapphuset. Detta för att underlätta framkomlighet för städning och i händelse 
av brand. Cykel-/barnvagn- samt rullstolsrum finns I anslutning till trapphuset. 
Tank på att se till att dörrar till förvaringsutrymmen hålls stångda och låsta ur 
inbrotts- samt brandhänseende 

Förråd och källare 
Lägenhetsfórråd ar placerat I lagenheten. 

Nycklar och passerbricka 
Till dm nya bostad ingår 3 bostadsnycklar och 3st passerbrickor. 
Passerbrickan går till entrédörren. 

Vid extrabestallningar av nycklar och passerbnckor skall kontakt tas med 
Bostadsservice. 

Postfack 
Posten levereras till postfacken belagna I fastighetens entréhall, nycklar till 
postfacken utkvitteras I samband med inflyttningen. 



Tidningshållare 
Din morgontidning levereras till en udrunqshållare vid din dörr. Tänk på att 
avbestalla tidningen om du ar bortrest 

Kodlås 
Trapphusen år försedda med kodlås. Entrédörren går aven att öppna med nyckel 
samt passerbncka. 

Parkeringsplats/Garageplats 
Sidoavtal för garage- och parkeringsplats tecknas separat med 
bostadsrättsföreningen. Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse för mer 
mforrnatron om kostnadersamt eventuell kölista. 
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FÖR PLAH[R SE RITNINGAR 
HUS A AL0.1-1101 - AL0.1-111~2 
HUS 8 Al.0.1-2101 - ALO 1-2112 
HUS C Al.0.1-3101 - A!.0.1-3112 
StKîlONER SE RITNL'IG 
HUS A At.02-1001 

HUS a Al.O 2-2001 
HUS C Al.O 2-3001 _ 
FASADER SE íl!TNUtu 
!!US /l. Al.OJ- iOOl - 1002 
HUS ß ,HOJ-2001 - 2002 
HUS ( Al.O 3-3001 - 3002 
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