VIKTIGT MEDDELANDE
Du som planerar att cykla när gårdsrenoveringen har dragit igång
och har din cykel ute på gården eller i något av de förråd och
cykelrum som ska stängas av - flytta din cykel redan nu! Detta
gäller särskilt om du kommer vara bortrest under sensommaren.
Från och med 27 augusti kommer du annars inte att komma åt din
cykel.
Under renoveringen som startar 27 augusti kommer i stort sett hela gården vara stängd för
genomfart både vad gäller fotgängare och cyklister. Det innebär att de som cyklar aktivt och
har sina cyklar på gården, i förråd eller i cykelrum måste flytta dem och ställa dem på
annan plats.
Undantag: Följande cykelförråd kommer fortsatt kunna användas av aktiva cyklister:
•

cykelförråden mot MB2's gavel vid stora grinden mot allén

•

cykelförrådet mot MB2's gavel vid lilla grinden mot allén

Dessutom kommer det också gå att ställa sin cykel på:
•

gångytan utanför cykelförrådet vid lilla grinden

•

ytan utanför gångbron till MB2 (som därmed måste tömmas på mopeder och mc).

I övrigt hänvisas till alla de cykelrum som finns inne i fastigheternas källarplan och som kan
nås med hiss från gatuplanet. Möjligen kan man också ställa några cyklar i portikerna, men
då är det viktigt att inga dörrar blockeras.

Den 19 augusti måste gården vara rensad från cyklar.
Under v. 34 kommer låsen att kapas på de cyklar som står kvar ute på gården och som
fortfarande är fastlåsta.
Överblivna cyklar som ingen känns vid kommer att förvaras i förråd i garaget för senare
avyttring.
Tvättstugor och gym kommer nås via trappan från gångbron och via en smal entré från
ML25 för dem som är beroende av hiss.
Litet besvärligt blir det, men vi hoppas att ni står ut. Det är under en begränsad tid och sen
kan vi se fram emot en riktigt fin gård!
Tack för er medverkan!
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