
 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 

2014-05-05 

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.  

Vårträff 
Lördag den 24 maj arrangeras en vår-

putsardag, med festmåltid bland 

deltagarna på kvällen. Avsikten är att 

puts upp källarfönster och göra andra 

lättare, passande uppgifter. Om du 

inte redan gjort det, notera nu  dagen i 

kalendern. 

 

Brandvarnarbyte/komplettering Det är 

fortfarande en del som inte fångat 

tillfället att hämta brandvarnare. Ta 

kontakt med vicevärd för att finna en 

tidpunkt som passar för överlämnande.  

 

 

Årsmöte  

Föreningens årsmöte genomfördes som 

planerat. Deltagare fick tillfälle att tycka 

till i olika frågor via enkät och en del av 

resultatet kan du läsa här brevid. 

 

 

Fimpar Den farliga, kostsamma och 

onödiga nedskräpningen med fimpar 

över balkongräcken måste upphöra. 

Styrelsen önskar uppgifter om när det 

inträffar för att ta det vidare till 

rättelse. 

 

 

 

 

 

Enkätfråga Nyhetsblad, 2013-05-05 

Hur hoppas jag använda grillen på 

gården i sommar? 

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 storgarden.se. 

 

Resultat av undersökning på stämman 

Totalt vara det 17 frågor, det kom in 24 

svar. Här redovisas några av resultaten.  

 

67 % har energilampor, endast 13 % har 

dammlist i fönstren, 8 % har vattensparlås 

på kranar. 

 

90 % är inte intresserade av att glasa in 

balkonger.  

 

Endast ett fåtal har upplevt svårigheter i 

kommunikationen med leverantörer, 

grannar eller styrelse. 

 

Det är helt lika mellan grupper som bokar 

tvättstuga varje vecka, varannan vecka och 

månadsvis.  

 

Pool, träningslokal, bastu värderas i den 

ordningen av betydelse vid köpet av en 

bostadsrätt. 

 

Skön vår!  

Styrelsen gn Johan Melin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ minst varje vecka. 

_____ minst varje månad. 

_____ vid enstaka tillfällen. 

_____ hoppar över gårdsgrillningen. 
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