
Hej alla boende i Storgården!
Först ett stort välkommen till nya
medlemmar i föreningen.

Enkäter
Vi inför nu en nyhet för att finna fler
svar på hur föreningen kontinuerligt
vill utvecklas. Längst ned på
nyhetsbladet kommer en enkel och
viktigt fråga ställas som vi gärna ser
svar på. Det är bara att riva av och
lämna in i föreningens brevlåda på
Östra Promenaden. Svar anslås i
trapphus efter månadsskiftet.

I fredags kom avier för kommande
kvartal. Det var då härligt att se
ordningen i trapphusen, som har
kommit upp på en bra nivå i nästan
alla trapphus. Främst är det
kvarlämnade sopor att arbeta med. Ni
som bidragit där känner nog det på er.
Vi räknar med att fortsättning blir lika
bra så att våra kostnader för städning,
plock och röjning kan minska. Vilken
även lär leda till mindre behov av
underhåll på sikt och avgifter på bra
nivåer. Styrelse och vicevärd kan
därmed lägga mer energi på
utveckling av föreningen med olika
gemensamma miljö i inne- och
uterum. Det är önskvärt att alla
medlemmar inkommer med sina
synpunkter i dessa frågor!

Värmesystem
Intrimning av värmesystem fortgår.
Varje huskropp har 5 mätpunkter.
Hela systemet injusterades 2006 och
det ska vara i bra balans.
Upplever du att temperaturen ligger
utanför området 21-22 grader kan du
kontakta vicevärd eller styrelse för
eventuell vidare kontroll.
Termostaten ska då vara ställd på
max.

Datorkurs
Du som anmält intresse för datorkurs
kan se fram mot en upp start den 16/4
kl 9:00. Mer information kommer att
sändas direkt hem till dig.

Varmvatten
Variationen i varmvattnet har varit
stor, 5-6 "C, nu ca 2 "C vilket ska var
normalt. Rapportera onormala
variationer vad det gäller varm-
vattentemperaturen till vicevärden.

Sandupptagning
Boservice meddelar att sand-
upptagningen börjar inom de närmsta
veckorna.

/Styrelsen
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Enkätfråga Nyhetsblad, 2012-03-21

Hur många av föreningens 27 olika
webbsidor har du läst sedan nyår?

Svar:--------------------------


