
Våra gemensamma utrymmen 
Visst är det trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt i trappor och 
entréer. Att se till att det är trivsamt också på vindar, i källare, barnvagns-
och cykelrum, och att vi lämnar tvättstugor i sådan skick som vi själva 
vill finna dem. Självklart röker vi inte i våra gemensamma utrymmen. 
Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök. 

Tvättstuga 

En gemensam tvättstuga finns i passagen i 
seniorhuset. Tvättstugan är uppdelad i tvätt
pass. Bokning av tvättid sker med hjälp av 
bokningstavla i tvättstugan. Där framgår vilka 
tider som tvättstugan är tillgänglig. 

Maskinerna i tvättstugan måste skötas väl för 
att de skall fungera klanderfritt. Följ därför 
noga instruktionerna som finns uppsatta i 
tvättstugan. Uppstår fel på någon maskin, så 
anmäl detta omgående till fastighetsskötaren! 

Håll entréerna fria! 

Ur brand- och stöldsynpunkt skall dörrar till 
vind och källare hållas stängda. Det är särskilt 
viktigt när det gäller s k branddörrar. Vi ber Dig 
uppmärksamma att egna förrådsrum skall vara 
låsta även om de ej används. 

Blockera inte entréer, trapphus eller andra 
passager med cyklar, pulkor, skidor eller andra 
föremål. Detta är inte bara hinder för Dig och 
Dina grannar utan försvårar också för städ
personalen. Det kan också komma att försvåra 
framkomligheten för ambulanspersonal och 
brandmän om olyckan är framme. 

Cykel- och Barnvagnsrum 

Förvaringsutrymme för barnvagnar och rull
stolar finns i varje entréport. 

Gemensamt cykelrum för Karlskronavägen 
6 A-D finns i passagen i seniorhuset samt 
bredvid entrén till Karlskronavägen 6B. 

Gemensamt cykelrum för Karlskronavägen 
4A-B finns på Karlskronavägen 4A. 
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Förråd Bastu 
Varje lägenhet har ett eget förråd på vinden alt. 
i källaren. Förråden är märkta med respektive 
lägenhetsnummer. 

Gemensamhetslokal 

På Karlskronavägen 6A finns en gemensam
hetslokal med plats för max 50 personer. Om 
Du önskar låna lokalen skall Du kontakta 
någon i styrelsen. Observera att det för allas 
trevnad är viktigt att respektera de regler som 
gäller för lokalen. 

I gemensamhetslokalen finns bastu att tillgå för 
bostadsrättsföreningens medlemmar. Informa
tion om bokning av bastun kommer att anslås 
av föreningens styrelse. 

Övernattningsrum 

Ett övernattningsrum finns i gemensamhets
lokalen. Rummet är till för gäster till bostads
rättsföreningens medlemmar. Information om 
ev hyreskostnad per natt och bokningsrutiner 
anslås av bostadsrättsföreningens styrelse. 
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