
Hej alla boende i Storgården!
Ett stort välkommen till alla 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.

Upprustad utemiljö på gården
Arbetet med att förnya gården går
vidare och just nu helt påtagligt med
omläggning av gångplattor. Ett par
nya platt ytor blir det också. Dels tre st
nya utegrupper att sitta vid. Dessutom
görs plattläggning bakom sop skåpen
på Tingsgatan 5 C som kommer att
vara parkering/uppställningsplats för
MC efter önskemål från flera
medlemmar. Några växter är på plats,
bl a klätterväxten vid det döda trädet.
Mer information och fler träd
kommer att planteras under hösten.
Vi hoppas dessa kommer behaga oss
väl och länge.

Cykelrensning på hela gården
Snart kommer cyklar som misstänks
vara övergivna att markeras upp igen.
Cyklar i cykelställ och i källare som
ser oanvända ut kommer att markeras
med röd/vitt band och plockas bort
efter 3 månader. Främst för att ge
bättre plats åt cyklar som används
ofta. Längre tider förvarar du din
cykel i cykelkällare, då gärna märkt
med lägenhetsnr och namn.

Inga cykelparkering under trapper.
Cyklar ska stå i cykelrum, speciellt
när de inte brukas på lång tid. Märk
då också din cykel.

Rastning av hundar och djur
Det är förbud mot rastning på gården.
Vi ber alla djurägare att ta ansvar och
hålla koll på sina djur. Det ok att ha
med sina djur ut, fast om någon
behöver använda bajspåsar på gården
har något gått fel.

Fimpar
Överlag har det varit mindre med
nedskräpningen av fimpar i år. Vi hoppas
nu att arbetet med att plocka fimpar efter
rökare kan komma ned till en
nollkostnad. Så du släpp helt enkelt inte
något skräp på marken.

Önskar fortsatt skön sommar!
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Ser du en besparing och bättre
boendemilö i att skrota den egna
dammsugaren om det installerades
centraldamsugare?

JA, bra besparing
NEJ, betalar dammsugare själv __
Kommentar _


