


Hej alla boende iStorgården!
Här är nyhetsblad nr 4 i år och stort
välkommen till alla nya medlemmar
till föreningen.

Arbete med gem ensam el
All dokumentation med mätarID börjar
falla på plats så YIT tillsammans med
Vattenfall planerar att börja det fysiska
arbetet tisdag 27 nov. Starten blir på
Östra Promenaden, sedan Tingstagatan,
Styrestagatan och slutligen Odalgatan.
När omläggning görs i undercentraler
kommer strömmen att brytas i hela hus
under ca en dag. Sedan blir det mindre
avbrott.

Julstäda i god tid till container
En container ställs upp mitt på gården
till helgen och kommer att finnas t o
m 23 nov. Där kan grovsopor slängas.
Inga elapparater eller farligt avfall.

Förrådsinbrott på Tingstagatan 3
Det har vara inbrott vid ett par
tillfällen på Tingstagatan 3. Nyckel
eller uppställda dörrar tycks skapat
denna kränkning. Har du någon
information om detta tar vi gärna
emot den.

Möjlighet att modernisera lägenhetens el-
central kommer att presentera av YIT och
mer information kommer att följa.

Öppet hus i LabbcentralIBio.
Tisdag 24 november kl 16-18 bjuds
förenings medlemmar till visning av
en experiment och nöjeslokal i
kvarteret. Det är den f.d. gamla
panncentralen där det nu eldas på
med projektioner från Europas alla
hörn och annan teknologisk kultur-
verksamhet. Det hela drivs av BitNet
Productions, men intresserade
medlemmar är välkomna att bli en del
av verksamhet.

Plocka bort grillar
Gårdsmöbler är inplockade och så ska
även grillar bli av respektive ägare. I
annat fall försvinner grillarna den 23
nov.

Trapphusmålningen
Uppmålning i trapphusen har fått
mycket lovord. Var nu rädd om den.
Ta absolut inte in cyklar i trapphusen.
Väggar slits ned på nolltid. Är någon i läge att kast en tre-

sitssoffa kan den tänkas få nytt liv i
Labbcentralen. Hör av er till vicevärd.Tvättstugan på Styrestagatan 2

Renoveringen är nu klar vi hoppas att
tvättstugan kan pigga upp i
vardagsbestyren.

Expeditionskväll i november.
På november månads expeditionstid
kommer Brandmästare på besök och
föreläser. Ett ypperligt tillfälle att lära
och testa det senaste om brand och
säkerhet. MISSA INTE DETTA, sista
måndagen i nov kl 18:00. Platsen är
Föreningens samlingssal på Östra
Promenaden 51, norra gaveln.

Expedition Östra Promenaden 51/gaveln, sista helgfria måndagen/månad kl 18.00, Telefon 12 1052


