
Hej alla boende i Storgården!
Vi öppnar med att välkomna nya
medlemmar i föreningen.

Cykelrensning
Ett tiotal cyklar har tagits bort.
Många risiga cyklar är ändå kvar i
cykelställen. Använder du inte din
cykel frekvent, ställ den i cykelrum i
källare. Märk då din cykel med namn
och lägenhetsnummer. Speciellt
under vintern är det viktigt att ta in
cykeln så att snöröjning underlättas
och risken för att den förstörs
minskar.

Vi är mitt uppe i en hissrenovering
och Östra Promenaden 51 ska nu ha
hissar som är i full funktion. På
www.storgarden.se kan du följa
arbetet. Felanmäl direkt hissar som
eventuellt stå still eller är märkliga
efter renovering. Arbetsordningen på
resterande hissar är enligt följande
Tingstagatan 5,3, Odalgatan 23,
Styrestagatan 2-10.

Uppdaterad e-postadress
Använd i fortsättningen alltid
följande adress info@storgarden.se

Radonmätning
Radonmätning har under året
genomförts i föreningen. Inga värden
visade på några risker för oss.
Årsmedelvärdet ska vara lägre än 200
Bq/m2, vi hade ingen lägenhet över
100 Bq/m2.

Avlopp
Var vaksam för bubblande ljud i ditt
avlopp, ta kontakt med BoService
(telefonnummer hittar du på anslag i din
trappuppgång) för åtgärd. Detta gäller
även när det rinner ut långsamt eller i
samband med dåligt lukt från ditt avlopp.
Vi får tyvärr repetera en del
ordningsfrågor.

Motioner
Motioner till stämman skall lämnas
till styrelsen senast den siste oktober,
för att kunna beredas till stämman i
januari .. Lämna till Storgårdens
brevlåda på gaveln på Östra
promenaden 51. Om du behöver hjälp
med att utforma en motion, kontakta
gärna någon i styrelsen.

Inget skräp får lämnas under trappor
eller på andra ställen. Avfall ska lämnas
till Returpunkten om det inte passar i
föreningens kärl för papper, papp,
kompost eller brännbart.

Valberedning söks
Du som vill göra en viktigt och
mycket fokuserad insats för
föreningen, anmäl ditt intresse att
ingå i valberedningen till styrelsen.

Lås källar- och vindsförråd för att
slippa ovälkommet skräp eller
"ockupation" av förråd .. Som innehavare
av källare- och vindsförråd ansvarar du
alltid för de saker som står i ditt förråd,
även om det är någon annan som ställt dit
det. Om du fått ditt olåsta förråd fyllt
med skräp är det under inga
omständigheter tillåtet att bara lyfta ut det
i allmänna utrymmen.

Balkonginglasning
Intresset för inglasning av balkonger som
vi tidigare skickat ut en förfrågan om
fanns, men tyvärr inte i tillräcklig
omfattning för att föreningen ska kunna
arbeta vidare med frågan om gemensamt
bygglov eller på annat sätt i frågan.

/Styrelsen

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


