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Information till alla medlemmar/hyresgäster 

i Svea Ett: Kodbyte mm. 
 
Belysning i garaget. 

Som många kanske har märkt så tänds ljuset i garaget ibland rätt sent efter man gått in där. Det beror på 
att belysningen tänds via ljud och att ni går in lite för tyst. Prova med en ljudlig harkling eller nåt annat 
ljud (handklappning). Eller kanske ett lagom högt "Hej Garaget!" 
 
Städning av garaget 

Städning av garaget kommer att ske torsdagen den 28 april på förmiddagen. Parkera inte där då och de 
som har lådor framför förråden måste ta bort dem. Anslag kommer att sättas upp i garaget någon vecka 
innan med exakta klockslag.  
 
Fimpar och hundar 

Det finns de som kastar fimpar på gångarna/gräsmattorna på innegården. Speciellt utanför entréerna till 
Gripengatan 9 och Karlslundsvägen 5 finns det en hel del fimpar. Vänligen ta hand om fimparna och 
kasta inga fler! Tänk på att det finns små barn som går/leker/där. Ni med hundar: rasta dem inte på 
innegården! Använd hundbajspåsar när ni rastar dem på annat ställe. 
 
Soprummet 

Fortfarande har vi stora problem med soprummet. Det slängs för mycket fel saker som inte får slängas 
där, tex möbler, kläder, elektronikskrot, hushållssopor(!), mattor, kuddar, tidningar, batterier. Läs 
skyltarna! I många fall har vi identiferat vem som slänger fel saker och skickat mejl, och då blir det 
oftast resultat! Använd sopsugarna på innegården för det som får slängas där. 
 
Webben 

Titta in då och då på föreningens hemsida www.sveaett.se.  Där har vi nu samlat på oss en försvarlig 
mängd text om "Hur gör jag om...". Det kan handla om allt från lediga garageplatser till att beställa 
nycklar och vad man gör om man blir störd av grannar. Läs både Trivselregler och ”Hur gör jag om…” 
 
Kodbyte 

Kodbyte på dörrar från gatan till entréer och från innegård till entréer kommer att ske den 22 mars 
mellan kl 09.00 och 11.00. Den nya koden är XXXX och man måste som förut inleda och avsluta med 
"bjällra" om man kommer från gatan. Behåll koden inom familjen och dela inte ut den till besökare och 
andra. 
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