
Hej alla boende i Storgården!
Vi vill först ge ett stort välkomnade
till Birgitta Manfred, Joakim / Jörgen
Andersson, Eleonor Bonnevier /
Mattias Zmuda-trzebiatowski,
Theresa Klintstam, Ashkan Hossein
Zaden, Henrik Rosenkvist, Emelie
Hagstedt, Sofia Collman som nya
medlemmar i föreningen, sedan
önskar vi en mycket skön
midsommar.

Enkäter
Längst ned på nyhetsbladet ställs en
enkel och viktigt fråga som vi gärna
ser ett svar på. Vill du är det bara att
ringa in ett svar, för att sedan riva av
och lämna in i föreningens brevlåda
på Östra Promenaden. Svar anslås i
trapphus efter månadsskiftet.

Kompostavfall
Ofta kommer det plastpåsar l

kompostavfall. Var uppmärksam i
vilket kärl du kastar avfallet. Det är
på inga sätt ok med plastpåsar i
komposten. Det kan dessutom skapa
merkostnader för dig som medlem i
straffavgifter på sophanteringen. När
du kastar kompost ska kompostpåse
användas. Innan hösten räknar vi med
att placera en låda med kompostpåsar
utanför dörren på expeditionen på
Östra Promenaden 51. Där kommer
du alltid kunna få tillgång till nya
påsar. Vi hoppas att denna service
kan hjälpa dig i din vardag.

Förråd ska hållas låsta

Är du en av alla som har lås på dina
förråd så vill styrelsen tacka och
gratulera. Hamnar du inte i den
gruppen är risken stor att du kommer
får rättelse om lås inte sätts på förrådet.
Detta är en skärpning från tidigare
ordning där föreningen ansåg att låset
bör hållas låst. Orsaken till skärpningen
är bl a att det ska vara lättare att förstå
vad som gäller i föreningen samt att
minska behovet av extra städning i våra
allmänna utrymmen och gångar.

/Styrelsen gn vicevärd
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Skulle du delta i skötseln av kryddor i
en pallkrage om det arrangeras en
plantering vid grillen?

Svar:_JA_NEJ_Bara om .., _


