PÅ GÅNG I 15/20
15/20-dag
Hej alla boende i 15/20! Styrelsen vill tacka för engagemanget under 15/20-dagen då vi
gjorde iordning fastigheten inför vintern. Det var väldigt roligt att träffa er och fastigheten
ser nu väldigt fin ut inför vintern. Stort tack!
A big thank you to the ones who attended the 15/20-day. The board was happy to see you
and to spend the morning together!

Nya stadgar
På årsstämman i våras röstades nya stadgar igenom. Dessa är nu godkända av bolagsverket,
ta del av de uppdaterade stadgarna här: http://1520.se/dokument/
During the annual meeting new rules was applied, read them here:
http://1520.se/dokument/.

Information från polisen
Polisen har gått ut med information om att inbrott generellt sett ökar i Stockholms
innerstad. Styrelsen ber därför alla boende att hålla ögon och öron öppna samt vara
observanta på avvikande beteenden. Anonyma tips kan även lämnas till styrelsen i vår
brevlåda på entréplan, Inedalsgatan.
Följ polisens deras rekommendationer ifall ni noterar något som verkar avvikande:
●
●
●
●
●
●

●

Kontrollera i dörrögat, om du inte har det så lyssna på vad som händer
Om det kommer från annat våningsplan- öppna dörren försiktigt och lyssna
Ring polis 112 om du misstänker att det pågår inbrott eller annat pågående brott
Var diskret och påkalla inte uppmärksamhet i onödan- (varna inte gärningsmän)
Om du inte ser något i dörrögat men hör ljud ”gärningsmän kan ha tejpat för” ring 112
diskret, delge information direkt till anländande polispatrull.
Om ni hör obekant ljud mm så kan skadan redan ha skett, dörr sönderbruten. Det är då
viktigare att ni snabbt och diskret ringer 112 till polis, lyssna, observera också gatan om
möjligt, registreringsnummer på fordon, ev signalement på gärningsmän och i vilken riktning
de försvann. Vinsten kan bli ett gripande av tjuvar som då inte kan begå fler brott i närtid.
Tänk också på din och andras säkerhet! Försök inte ingripa då farliga brytverktyg mm finns i
händerna på personer som inte vill bli gripna.

The police have generally observed an increase of break-ins in central Stockholm. Their
recommendation is to be aware and keep an eye open of any suspicious activity. If you
believe a crime is ongoing, always contact 112. Anonymous tips can also be given to the
board, put a note in the post box at Inedalsgatan.

15/20-policy - vi tar fram vår bästa sida som goda grannar
Hej alla boende i 15/20! Styrelsen vill påminna om vår 15/20-policy för den allmänna trivseln
i huset. 15/20 är vårt hem, vi visar hänsyn mot varandra. När vi tränat på gymmet, hängt på
gården, tvättat i tvättstugan, slängt våra sopor eller använt second livingroom plockar vi
undan och tar med vårt skräp, så att det känns trevligt för nästa person som kommer. Vi tar
fram vår bästa sida – som goda grannar gör.
Är du osäker på hur saker och ting fungerar i huset? Du kan vara lugn, vi har samlat all
nödvändig information på föreningens hemsida som du kan tänka behövas: http://1520.se.
Do not forget the 15/20-policy in the house. 15/20 is our home, we show each other respect.
When we practiced the gym, hung on the yard, washed in the laundry room or used the
second livingroom, we pick up and bring our garbage to make it feel nice for the next person
coming. We are good neighbors! Read more at: www.1520.se

Förbättring i soprummet
Styrelsen vill tacka för allas insats som gjort att ordningen i soprummet förbättrats. Nu
fortsätter vi med det så att vi får ett så trevligt soprum som möjligt :)
Thank you all for keeping the garbage room in order! It it much nicer to visit the garbage
room now than before, let’s keep up the good spirit :)

TV och bredband
Har du problem med TV eller bredband? Kontakta i första hand leverantören Stockholms
Stadsnät. Vid fortsatta problem, kontakta styrelsen.
Do you have issues with the TV or wifi? Contact Stockholm Stadsnät firstly, then secondly the
board.

Bokning av Second Living Room
Styrelsen har fått in frågor kring bokning av Second Living Room. Dessa regler gäller numera:
● När Second Living Room är bokat har endast personen som bokat tillgång. Övriga
nyckelbrickor är låsta.
● Second Living Room kan bokas 60 dagar framåt i tiden.

● Avbokning av Second Living Room måste ske senast 11 dagar innan uthyrningsdagen.
Det går således inte att avboka dag 1-10 innan uthyrningsdagen och den boende blir
därmed debiteringsskyldig av kostnaden för Living Room.
● Second Living Room städas av städfirma efter varje gång det är uthyrt.
● Pris för bokning: 07:00-17:00/300:- 17:30-01:00/750:-, avgiften läggs på din
månadsfaktura.

The board has gotten some questions about Second Living Room. The following rules apply:
● When someone booked Living Room, no one else will have access with their keys.
● The room can be booked 60 days in advance
● To cancel the booking, it needs to be done at latest 11 days before the event. If the
cancellation is done later, the booking fee needs to be paid anyway.
● Second Living Room is being cleaned after every booking by a cleaning firm
● Price: 7AM-5PM 300SEK, 5.30PM-1AM 750SEK.

