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Stamrenoveringen 
är nu i full gång på Gröna Gatan, avslutad på Kabelgatan och håller på att avslutas 
på Blåsutgatan. Serneke byter under våren, på leverantörens bekostnad, kassetter till 
toaletter i Blåsutgatan 1 och 3. Serneke återställer också grönytor etcetera där de blå 
bodarna stått utanför Blåsutgatan 1 – 7. Garage, hissar och trappuppgångar städas. 
 
Porten 
till garaget på Gröna Gatan 59 – 71 är nu utbytt. 
 
Porttelefoner och taggläsare 
har installerats på Kabelgatan, Blåsutgatan 1 – 7 och Gröna Gatan 32. Installations-
arbete pågår på Blåsutgatan 2 – 8, där både porttelefon och tagg-läsare monteras på 
den sida som är bäst anpassad för personer med rörelsehinder och taggläsare på 
den andra. 
 

Undan för undan byts låsen till garage, tvättstugor och förråd ut mot tagg-lås. Vill ni 
föra samman taggar med olika funktioner till samma, så kan förvaltaren ordna det. På 
expeditionen kan ni också köpa och registrera fler taggar (100,-/st). 
 

Låset i entrén mot Jaegerdorffsplatsen från Gröna Gatan 65 – 69 kommer också att 
bytas mot tagglås. De närmast berörda kommer att få ytterligare information. 
 
Cyklar 
ska det bli lättare att parkera säkert. Vi börjar med att planera inredning av cykelför-
råd på Blåsutgatan 1 och för säkrare uppställning i garaget på Blåsutgatan 2 – 8. 
 
”Skalskydd” kring garage och förråd, 
d.v.s åtgärder för att hindra obehöriga att ta sig in och att bära eller köra ut stöldgods, 
måste vi fortsätta att arbeta med. Kolla att portar och dörrar går igen efter er! Anmäl 
om dörrar verkar hänga upp sig eller, utan goda skäl, hålls uppställda! 
 
Gästlägenheten och festlokalen 
behöver användas av boende på Gröna Gatan så länge stamrenoveringen pågår. 
Möjligen kan de under byggsemestern hyras för sitt ursprungliga ändamål. 
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