
Hej alla boende i Storgården!
Våren har varit relativt lugn på
Storgården på projektsidan. Det
beslutade är att i augusti ska
hissrenoveringar dra igång med start
på Östra Promenaden 51. Mer info
om det när det blir aktuellt i ditt hus.

Cykelrensning
Cyklar icykelställ som ser ut
att sakna ägare kommer att
markeras med röda band och
plockas bort efter tre månader.
Är du ägare till en sådan cykel
tar du bort bandet och tar hand
om din cykel.
Det är viktigt dels för att underlätta
kommande snöröjning, men även för att
ge bättre plats åt cyklar som används
ofta.

Istället tar vi ett annat viktigt område
som är onödigt kostsamt, den
allmänna ordningen.

Inget skräp under trappor, eller
andra ställen. Norrköping har
fungerande system för hantering av
skräp, lämnas till returpunkt om de
inte passar i föreningen kärl för
papper, papp, kompost och brännbart.

Storgården på Facebook.
Du vet väl att Brf Storgården finns på
Facebook? Bli gärna vän med Brf
Storgården eller gå med i gruppen
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.

Inga fimpar över balkong räcket
eller spridande på annat sätt.
Främst på grund av brandfara, men
naturligtvis mår inte marken bra av
att förgiftas på detta sätt dag efter
dag.

Ingen cykelparkering i trapphus.
Cyklar ska stå i cykelrwn, speciellt
när de inte brukas på lång tid. Märk
då din cykel också.

Balkonginglasning
Det kommer ibland in förfrågning om
balkonginglasningar från medlemmar.
Finns det allmänt intresse i föreningen att
ta fram tillstånd och ev försöka pressa
priser? Lämna intresseanmälan på valfritt
sätt till föreningen.Rätt avfall i rätt kärl. Papper, papp,

kompost, hushållsavfall är lätt att
sortera. Vid osäkerhet titta på
www.norrkoping.selbo-
milj o/avfallshantering/kallsortering/,
eller hämta en handbok på expo

Slutligen så är här viktig
information om att vi nu
byter portkod. Fr o m
måndag 13 juni är
portkoden xxxx.

Plocka undan spel, glas och annat
från gården direkt när du lämnar den.
Ställ tillbaka bord och bänkar på
avsedd plats (grusad mark). /Styrelsen
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