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Denna Brygga kommer endast att 

handla om våra cykelrum och 
barnvagnsrum. 
 
Styrelsen har gått igenom samtliga 
cykelrum och barnvagnsrum och 
upptäckte att vissa cykel- och 
barnvagnsrum är så belamrade med 
både cyklar, barnvagnar, sparkcyklar, 
kälkar, pulkor m.m, att ingen plats finns 
över. Det ligger t.o.m. cyklar staplade i 
en enda hög i ett av rummen. I några 
rum står det möbler och tar plats.  
 
Vi vill påpeka att cykel- och 
barnvagnsrummen inte är några förråd 
för saker och inte heller förråd för 
barnvagnar, cyklar, m m som inte 
används.  
Vi måste få ordning på dessa rum. 
 
Vad att göra? 
Först ska alla cyklar, barnvagnar, 
sparkcyklar, kälkar, pulkor märkas 
upp med namn och lägenhetsnumret 
(tresiffriga). Ni har tid för detta fram till 
10 november 2012. 
Tänk på att om Ni har någon 
inneboende eller någon 
sammanboende som inte har samma 
namn som lägenhetsinnehavaren, att 
Ni då skriver c/o och 
lägenhetsinnehavarens namn. 
 
 
 

 
 
Barnvagnar och cyklar som inte 
används ska tas bort ifrån respektive 
rum.  
 
 
När det gäller kälkar, sparkcyklar och 
pulkor får de endast förvaras i cykel- 
och barnvagnsrummen i den mån det 
finns plats.  
Övriga saker som t.ex. möbler, grillar 
och övriga leksaker får ej förvaras i 
dessa rum. Respektive ägare får ta 
hand om förvaringen själv t.ex. i sitt 
eget förråd.  
 
Mopeder får inte förvaras i 
cykelrummen!  
Uppmärkning gäller även mopederna 
som står på gården. ”Trasiga” mopeder 
ska också tas omhand av ägaren och 
inte stå fastlåsta på gården. 
 
Uppmärkningen gäller även cyklarna i 
cykelställen på gården, på Nackagatan 
14-22, på Tengdahlsgatan 41-49 och 
Tegelviksgatan mellan 61 och 59. 
 
Efter den 10 november 2012 kommer 
styrelsen att ta hand om allt som inte 
är uppmärkt. Även cyklar som är 
fastlåsta kommer att plockas bort om 
de inte är uppmärkta. 
 
Efter detta är gjort kommer styrelsen 
se över våra cykel- och barnvagnsrum 
igen för att se om vi möjligen kan öka 
kapaciteten t.ex. genom att sätta upp 
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flera krokar i taken. Vi tror det är 
möjligt. Det kan ju underlätta att hänga 
upp cyklar som inte används dagligen. 
 
Angående genomgången närmast 
69:an från gården, gäller följande: 
Denna gång är i första hand endast till 
för genomfart till respektive cykelrum 
av Tengdahlsgatan 41-47 samt 
Tegelviksgatan 69 och ej någon 
cykelparkering.  
Just nu används detta utrymme till 
uppställning av cyklar både av 
Tengdahlsgatan 41-47 och 
Tegelviksgatan 61-69.  
 
När det gäller Tegelviksgatan 61 och 
65 kommer vi att strypa behörigheten 
på nycklarna till denna genomgång 
eftersom både port 61 och 65 har gott 
om plats i sina resp cykelrum och ska 
inte ställa sina cyklar i detta rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta rum är vi tvungna att tills vidare 
ta ena sidan av rummet till 
barnvagnsrum för Tengdahlsgatan 41-
45 (som idag inte har något 
barnvagsnrum). Vi kommer att sätta 
upp en skylt och hoppas att Ni 
respekterar detta. Om det visar sig att 
det finns betydligt fler barnfamiljer som 
är i behov av barnvagnsutrymmet, 
kommer hela utrymmet att användas 
till enbart barnvagnar. Men det 
meddelar vi i sådana fall senare. 
 
 
Inga cyklar får låsas fast i något av 
våra staket. Detta gäller även staketen 
runt våra träd mellan Tegelviksgatan 
61 och 59. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar Styrelsen 


