
 Underhåll på samtliga  fönster 
Upphandling av underhåll på källarfönster och lägenhetskarmar samt balkongdörrar är i slutskedet. I 

samband med  

info@storgarden.se  www.storgarden.se 

2013-12-15 

Expedition Östra Promenaden 51/norra gaveln, Telefon 011-12 10 52 

Hej alla boende i Storgården!  
Ett stort välkommen till alla våra nya 

medlemmar i föreningen.  

Brandvarnarbyte/komplettering 
Enl enkäterna ser det ut som över 50 % 

kan ordna uppsättning av brandvarnare. 

Därför gör vi en allmän utdelning av 

dem, samt ber er som behöver hjälp 

med uppsättning att boka uppsättning 

enl instruktion vi utlämnandet. Ett 

första datum för byte göra vi lagom till 

jul, den 23 dec kl 13:00, 15:00, 17:00 

och 19:00. Ett annat tillfälle är 30 dec 

samma tider. Ev fler tider enl tider i 
trapphus. 

Avgifter2013/2014 

Vi kan nu avisera att det inte planeras 

någon avgiftshöjning till nyåret. Året 

ser som helhet mycket positiv ut. Dels 

tack vare kostnadsjakt som fortsätter, 

dels att skattesänkningar för fastigheten 

har genomförts.  

Årsmöte  
Boka in datum för ordinarie 

föreningsstämma den 11 feb, 

ordinarie kallelse kommer att anslås. 

Valberedningen söker person till 

styrelsen med intresse och kunskap 

om det gröna. Kontakta Teresa, Lisa 

eller Åsa enl kontaktlistan i entre.  

Stadgeuppdatering  
Våra HSB normalstagar 2011 för 

föreningen går nu lätt att nå via vår 

webbsida.  

 

 

 

 

 

Enkätfråga Nyhetsblad, 2013-12-15 

Hur ser du på ditt boende i HSB 

Storgården? 

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. 

 

Energiåtgärder 
Vårt värmesystem börjar nu äntligen 

komma helt i ordning även på gradtal runt 

0 grader. Har du det ändå kallt i 

lägenheten? Gör en kontroll av lister i 

fönster. Mellan ytterfönster och 

dubbelfönster ska det finnas en dammlist. 

En list som ventilerar och isolerar så att det 

inte uppstår kondens i fönster. Den kan 

även vara avgörande för om du får kallras 

som kyler alla ytor i lägenheten. Om listen 

saknas eller smular när du tar i den ska du 

ersätta den för att få en bra boendekomfort. 

Genomsnittstemperaturen i våra ca 20 

referenslägenheter var under tiden 131110-

131 210 +21,3 grader, utetemp var +2,6 

grader 

 

God Jul och Gott Nytt År ! 

Styrelsen gn Johan Melin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ Det är min primära bostad. 

_____ Det är min övernattningsbostad. 

_____ Jag bor i 2:a hand. 

_____ Det är en säsongsbostad. 

_____ Annat. 
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