
 

Augusti 2021 

RENSNING AV BARNVAGNAR, PULKOR MM  
Som styrelsen informerade om i det förra 
informationsbladet så planeras öppet hus i 
pannrummet för att du som har en barnvagn, 
pulka eller snowracer förvarad där ska kunna 
komma ner och hämta eller märka upp den. 
 
Torsdag 2 sept 19.00-20.00 
Söndag 5 sept 10.00-11.00 
 
Omärkta saker kommer att bortforslas av 
styrelsen efter den 15 september 2021. 
 
CYKELRUM OCH BARNVAGNSRUM 
Inför stundande höst och vinter vill vi passa 
på att påminna om att våra cykelrum och 
barnvagnsrum är till för dig som regelbundet 
använder din cykel eller barnvagn. Ingen 
långtidsförvaring i dessa rum och inget annat 
än cyklar, barnvagnar och rullatorer ska 
förvars där. 
 
Pulkor, snowracers, cykelsadlar, barnstolar 
och andra lösa småsaker kommer att rensas 
bort från cykelrum och barnvagnsrum efter 
den 15:e september 2021 och därefter 
regelbundet för att rummen ska kunna 
användas så effektivt som möjligt. 
 
Vi har många medlemmar som cykelpendlar 
även vintertid och det är prioriterat att dessa 
kan ha sin cykel i cykelrummen under 
vintersäsongen så de slipper frusna växlar och 
isig sadel på morgonen. 
För dig som inte cyklar vintertid erbjuds 
möjlighet att förvara din cykel i föreningens 
pannrum. Kontakta styrelsen på 
info@alnmattet.se om du önskar ställa ner 
din cykel i pannrummet. 
 
 

 

Information till boende 
 

 

 

 

HUSDJUR PÅ GÅRDEN  
Vi är många som ska samsas på vår fina gård. 
Fyrbeningar rastas självklart utanför gården så 
att små och stora tvåbeningar kan vistas på 
gården och i sandlådan utan att riskera 
stinkande otrevligheter under skorna. 
 
20-ÅRS JUBILEUM 
Efter övervägande kring pandemins utveckling 
och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har 
styrelsen beslutat att skjuta på firandet av 
föreningens 20-års jubileum. Vi ser att det 
som bostadsrättsförening är svårt att klara de 
krav som ställs på arrangörer av evenemang 
med många människor och har därför valt att 
avvakta tills dess att det går att genomföra ett 
firande utan restriktioner. 
Vi får alla fortsätta hålla i och hålla ut ännu en 
tid och så får vi se fram emot ett 
jubileumsfirande när tillvaron återgått till det 
normala igen. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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