
Hej alla boende i Storgården!
Här är nyhetsblad nr 2 i år med
välkommen till alla nya medlemmar
och meddelande om oförändrad
månadsavgift.

Cykelrensning
Cyklar i cykelställ som ser oanvända ut
kommer att markeras med röda band och
plockas bort efter sex veckor. Främst för
att underlätta ev snöröjning, men även för
att ge bättre plats åt cyklar som används
ofta. Längre tider förvarar du din cykel i
cykelkällare, då gärna märkt med
lägenhetsnr.

Hissreklam
Styrelsen arbetar med att teckna ett
avtal med ett företag som ska sätta
upp en tavla för reklam inne i våra
hissar. Föreningen betalar ingenting
för detta, utan frågan är hur mycket
pengar vi kommer att få in på detta.
Erfarenheter finns från andra
bostadsrättsföreningar som har tjänat
förhållandevis mycket pengar på
detta. Styrelsen ser detta som ett
försök. Om reklamen inte skulle
inbringa några nämnvärda pengar
eller om det skulle kännas fel av
någon annan anledning så kommer
avtalet att sägas upp.

Felanmälan av hissar
Ibland händer det att någon av
föreningens sjutton hissar slutar att
fungera. Om så sker kan du under
kontorstid (och dygnet runt i akuta fall)
felanmäla detta till det telefonnummer
som står i respektive hiss och
trappuppgång. Observera att det är två
olika hissbolag som har ansvar för olika
av föreningens hissar, så läs
informationen i just den trappuppgång
eller hiss som det gäller. Under
kontorstid ska bolagen ta emot
felanmälan och laga felet. Utanför
kontorstid rar föreningen betala en
mycket högjouravgift för utryckningar
och reparationer. För att felanmälan ska
tas emot av bolagen utanför kontorstid
måste den vara akut (=personer fast i hiss
eller annan nödsituation). Icke-akuta
felanmälningar utanrör kontorstid
måste göras av vicevärden eller
ordföranden, Som boende måste sådana
felanmälningar utanför kontorstid göras
till någon av dessa personer,
telefonnummer står i trappen.
Föreningens policy är att i möjligast mån
inte laga några hissar på kvällar eller
helger. Om det finns särskilda
omständigheter finns det möjlighet att
göra ett undantag.

Höstcontainer
Från den 29 nov och en vecka framåt
placeras en container mitt på gården
så att du kan göra dig av med gamla
grovsopor. OBS, absolut inget el-
eller farligt avfall.

Storgården på Facebook.
Du vet väl att Brf Storgården fInns på
Facebook? Bli gärna vän med Brf
Storgården eller gå med igruppen
Storgården för att ta del av den
senaste informationen i ett lättsamt
format. Dessutom är det ett bra sätt
att få en bild av vilka personer det
egentligen är som bor i din närhet.

Vinterkontroll
Nu är en mycket lämplig tid att
kontrollera elementtermostater och
brandvarnare. Går det inte få helt kallt
alternativ varmt på elementet eller
ljud i brandvarnaren kontakta
vicevärden.

Expeditionstid
På måndag, 29 nov, blir det tema om
stickning och textilhantverk.
/Styrelsen
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