
Hej alla boende i Storgården!
Ett extra vintrigt välkommen till våra
nya medlemmar i föreningen.

Enkäter
Längst ned på nyhetsbladet ställs en
enkel och viktigt fråga som vi gärna
ser ett svar på. Det är bara att riva av
och lämna in i föreningens brevlåda
på Östra Promenaden. Tack för
ökande svarsfrekvens, det ger extra
värde till nyhetsblad och
arbetsinsatser. Svar anslås i trapphus
efter månadsskiftet.

Ny teknisk förvaltare
Föreningen har tecknat avtal med
Pema Partner som fr o m 1januari
blir föreningens tekniska förvaltare.
Dvs det som BoService tidigare haft.

Kontakter tas nu enl följande

Årsmöte
Notera upp 11 februari 2013 i
kalendern för årsmöte. Mer
information kommer efter årsskiftet.

FELANMÄLAN
Vid fel på fastigheten kontakta
Kundservice vardagar kl. 07.00 - 16.00,
E-mail kundservice@pemapartner.se
Telefon 011-13 0420
Övriga tider: Pema Partners
fastighetsjour 011-130420

Avgifter
Vi kan glädjas åt att det inte finns några
planer att höja avgiften till årsskiftet.
Arbetet med att hitta onödiga kostnader
och hålla viktiga kostnader i schack
planeras fortsätta som vanligt.

Uppgifter anslås även l entre

Föreningen har fortfarande
administrativ förvaltning med HSB
Östra där som utvecklas väl, t ex med
gemensam lånehantering. Valberedare

Önskar du göra en liten, men viktigt
insats för föreningen så föreslå dig
eller annan passande person till
valberedningen som för tillfållet
endast består aven sammankallande.
Ta kontakt med någon i styrelsen.

Brandkontroll
Vi uppmanar alla boende att göra
kontroll av sina brandvarnare till
lucia och advent som kommer med
alla levande ljus . Bara att hålla in
knapp ett par sekunder för att få
larmsignal, i annat fall så byt batteri.
Finns att hämta på expedition.

Styrelsen gn Johan Melin

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