
… utgör gränsen mellan ditt hem och omvärlden. Dörrens insida är din, medan utsidan är 
allas vår förenings ansvar. Nu har vi fått dem fint ommålade och renoverade (våren 2005), 
och hoppas att vi nu, med din hjälp, också ska kunna behålla dem i detta fina skick.

Här följer några kom-ihåg vad gäller dörrarnas utsida:

 Inga klisterlappar på dörrarnas målade ytor. (gäller även hissen)
Det förstör inte bara utseendet, tejp och klister förstör också målningen!

 Handtag och beslag skall vara av mässing av fastställd typ.
 Den fastställda typen är ASSA Epok 1935, med låsbricka 4218, i borstad mässing 

 Brevlåda och säkerhetslås skall vara av mässing i standardmodell.
Tala med styrelsen om du har några problem med din brevlåda, eller vill byta.

 Namnskyltar skall vara av standardmodell.
Det finns både en- och tvåradiga namnskyltar. Tala med styrelsen om du behöver en två-ra-
dig namnskylt för företag eller sambo.

 Namnskyltar av mässing.
 Vi lämnar dispens för egna namnskyltar i mässing, på villkor att de fästes med:
  •  max två (2) skruvar 
  •  med max 17,5 cm mellanrum
  •  på den yta som normalt upptas av standardnamnskylten

 Ingen reklam-skyltar.
 Skall vara ett tryckt (inte hemtextat) klistermärke, eller mässingskylt, i passande format som 

klistras direkt på brevlådan. Inga handskrivna lappar och absolut inga tejpade lappar direkt 
på dörren!

 Dekorera gärna, men undvik spikhål i dörrspeglarna.
Fäst juldekorationer och annat med en spik på ovansidan av dörren, eller på ovansidan av 
dörrspegelns list, för att undvika spikhål direkt i dörrspeglarna!

 Och om du har missat det, så tar vi det för säkerhets skull en gång till:
Inga handskrivna lappar och inga tejpade lappar direkt på dörren!

och sist men inte minst:
 Var rädd om din dörr!

Var varsam med nycklar så de inte repar målningen, undvik tejp vilket förstör målningen, och 
ta hand om ditt orginallås från 1932 om du är lycklig ägare till ett sådant. Torka av dörren 
ibland, putsa din mässing och njut av skönheten.

 Lyhört? Skaffa draperi
Det absolut effektivaste sättet att dämpa ljud och kyla från trapphuset är att sätta upp ett 
dörrdraperi. Rekommenderas av yrkesmän.

Din ytterdörr
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