
 

Förråden i källaren är klara 
 

2019-10-10 

Hej medlemmar och hyresgäster,  
 
Vi vet att det är många som har väntat på information ang de nya förråden.  
Vi har under torsdagen delat ut lappar med information ang vilket förrådsnummer alla som har 
haft förråd på vinden nu istället ska använda i källaren. 
 
Dock så stämmer inte våra uppgifter helt med vad som står på brevlådorna. Så om det är någon 
som känner att de borde fått ett förråd tilldelat men inte fått det -  
Kontakta oss i styrelsen om ni är medlemmar eller hyr av Jönckeshuset.  
Om ni hyr av Vasaparken så får ni i första hand kontakta dem. 
 
Vasaparken är ansvariga för byggnationen av förråden i källaren och har meddelat att det är 
klart. Vi uppmärksammade dock att det inte stämmer helt. På Sturegatan 5 ska det öppnas upp 
en ingång in till Sturegatan 3B, denna är i skrivande stund inte gjord.  
Det ska även städas upp på vissa ställen.  
Där det är stökigt rekommenderar vi er att avvakta med att börja flytta era saker, tills det är 
städat. 
 
En del förråd är små rum, dessa rum behöver Vasaparken ordna låsanordning på så att ni ska 
kunna låsa ordentligt. Några rum kommer med tillhörande nycklar, som ni kommer att få kvittera 
ut. 
 
Vi har även sett att kartorna ibland avviker lite, men det är förrådsnumren som gäller. Alla förråd 
ska vara uppmärkta, men ibland är det svårt att se. Det står med en dymolapp men med 
transparent tejp. 
 
Då det är ganska många som kommer att behöva flytta innehållet i sitt förråd under samma 
period så rekommenderar vi att ni redan nu börjar planera och ev. rensa ut det ni inte kommer 
att vilja spara. 
 
Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet som det ser ut just nu att ställa fram några större kärl, utan 
ber att alla tar hand om sitt eventuella skräp själva. Använd gärna vårt återvinningsrum. 
 
Maila oss om ni har några frågor eller funderingar. styrelsen@jonckeshuset.se 
 
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 

STYRELSEN JÖNCKESHUSET 
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