
	  

	  

	  

Nyhetsbrev 29 augusti 2020 
	  

GÅRDEN BEHÖVER TÖMMAS  PÅ CYKLAR  

När byggställningarna sätts upp på Bengt Ekehjelmsgatan och på gården behöver gården vara 
tömd. Enligt den tidsplan vi har fått från Front AB beräknas det arbetet påbörjas vecka 38. 
Det betyder att alla cyklar behöver tas bort innan 14 september.  
 
Om du är en av de som använder din cykel ser vi tre alternativ 
• cykelstället på Bengt Ekehjelmsgatan 
• din lägenhet 
• ditt förråd i källaren, vi vet att de flesta förråd är fulla men kanske någon har plats, det finns 
hakar att fästa i förrådsväggen som gör det möjligt att hänga upp cykeln. Googla på troax 
cykelkrok, ”Cykelkrok Elfa horisontell” alt ”Cykelkrok Elfa vertikal”. 
Ska den fästas i nätet behövs även troax utility kroklist. Annars skruva fast i vägg. 
116:- för cykelkroken (fram till 31/8) annars 154:-, 27:- för kroklisten. 
 
Föreningen ersätter din kostnad för krokarna/kroklist mot inlämnande av kvitto. 
 
Du vill behålla din cykel men behöver den inte mer det här året 
Då bygglovet för vinden p g a olika omständigheter dröjer finns möjligheten att under 
fasadrenoveringen förvara din cykel på vinden. Du kommer då inte att ha tillgång till den 
förrän renoveringen är klar. Du får själv bära upp din cykel/ta den i hissen och vi kommer vid 
tre tillfällen att öppna dörren till vinden:  on 9/9 och to 10/9 kl 18-19 samt sö 13/9 kl 14-15. 

 
Tänk över om kanske din cykel är en av de som enbart tar plats på gården men inte 
används? Om du vill sälja, skänka bort eller på annat sätt göra dig av med den är NU 
ett perfekt tillfälle.  
 
Om det finns cyklar kvar på gården när byggställningen ska sättas upp tas inget ansvar 
för dem, låsen kommer brytas upp och de kommer att flyttas bort. 
 
 
FÖRTÄCKNINGEN AV FÖNSTREN 

Ett förtydligande har aviserats av Front AB, de räknar med 8 veckor förtäckta fönster men då 
arbetet kommer att ske på två sidor av fasaden samtidigt kommer den totala tiden att bli 
kortare än 4 x 8 veckor. Beräknad tid för hela arbetet är 16 veckor med förbehåll för 
omständigheter som dyker upp under arbetets gång. Fönstren på Timmermansgatan kommer 
att täckas för vecka 37. Tidpunkter gällande förtäckningar av resterande fönster kommer att 
aviseras av Front AB. 
 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 
e-post: brfstoren15@gmail.com 


