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Hej medlemmar!  
 

Här kommer lite information och nyheter om vår förening: 

 
x Tillsammans med vår grannförening Svea Två ska vi ha en städdag den 25 april kl. 10–14. Det 

vore trevligt om alla som är friska och inte tillhör någon riskgrupp kommer och hjälper till och 
gör gården vårfin. Efter städningen blir det fika. 
 

x Styrelsen har beslutat att installera ett nytt lås- och bokningssystem för ökad säkerhet och 
enklare användning. I dagsläget har vi tre inkompatibla system som medför vissa svårigheter 
vad gäller att få tag på reservdelar, och blippar som inte är särskilt säkra. När vi har fått det 
nya systemet installerat och driftsatt kommer vi att använda blippar för att komma in i 
portar, garaget och våra gemensamhetsutrymmen.  
Vi kommer också att ha ett nytt enhetligt bokningssystem för grovtvätt och bastu. Med det 
nya systemet görs bokningar via en app eller i en webbläsare. Det blir därmed enklare för oss 
boende att boka och avboka objekt, och det blir lättare för oss i styrelsen att hålla koll på 
bokningar och eventuell misskötsel. Mer information kring detta kommer när arbetet 
kommit igång. 
 

x Under garagestädningen häromveckan fanns 13 bilar kvar i garaget. Att inte respektera 
uppmaningen att man ska flytta bilen från garaget under städningen innebär att resultatet 
blir sämre, samt att det försvårar för städföretaget att utföra arbetet. Det finns också en risk 
att fordon skadas oavsiktligt när maskinerna får svårt att köra runt kvarvarande bilar. Parkera 
er bil utanför garaget under de få timmar städningen utförs. Vi betalar gemensamt för 
städningen och månar om att få ett så bra resultat som möjligt för kostnaden. 
 

x På förekommen anledning: Kom ihåg att ta hand om era vitvaror. Det är t.ex. viktigt att 
regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i kylskåpet för att undvika problem med 
vatten som tränger ut i dörrens nederkant och orsakar fuktskador på parkettens ytskikt. Följ 
bruks- och skötselanvisningen för ert kylskåp, spec. kap 7.5. 
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x Det är inte tillåtet att ställa föremål på golvet i återvinningsrummet. Det försvårar för de som 
tömmer containrarna. Tänk på att bara ställa hela och rena saker på hyllan, och att plocka 
undan sådant som ingen tagit hand om efter två veckor. 
 

x Stötta gärna våra hyresgäster – sushin, frisören, skräddaren och bilskolan – om ni har 
möjlighet. Många småföretagare har det tufft under dessa ovanliga omständigheter. 
 

x Tillsammans med Svea Två har vi gjort i ordning sandlådor och det har nu kompletterats med 
ett nytt bord och parasoll på gården. Använd gården, njut av solen och ta ansvar för att allt 
hålls i fint skick. 
 
 

 

Titta gärna in på vår hemsida sveaett.se då och då, och sök information där om ni har frågor. 

 

Hälsningar, 

Styrelsen Svea Ett 

 


