
 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 

2014-09-15 

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.  

Vårträff 
Lördag den 24 maj arrangerades en 

vårputsardag med grill-lunch för alla 

deltagare. Källarfönster putsades och 

flera rum städades upp. Stämning och 

resultat blev mycket bra, förhop-

pningsvis samlar vi oss snart till nya 

träffar. 

 

( 

Cykelrensning  

Arbetet med att rensa bort cyklar kommer 

fortsättningsvis göras kontinuerligt. Märk 

därför upp din cykel, förslagsvis med 

namn och 3-siffrigt lägenhetsnr på tejp 

under sadeln. Cyklar som bedöms 

övergivna kommer att märkas med rött 

band. Plockas inte bandet bort lämnas 

cykel efter ett par veckor till polis som 

hittegods. Gäller både utomhus och i 

källare. 

) 

 

Grindstängning 

Stängning av gården grindar måste bli 

bättre bland dem som kör in bilar på 

gården. 

 

Belysning.  

Arbete med att installera 

energieffektiv belysning i trapphus 

och källare är nu avslutat. Kom gärna 

in med synpunkter på belysning om 

du upplever något märkligt, bra eller 

konstigt med dem. 

 

 

 

 

Fönstermålning 
Målningsarbete på våra fönster, ventiler 

och balkonger är närmast avslutat. Även 

här gäller att vi så snart som möjligt 

önskar dina synpunkter på målnings-

arbetet om du upplever något märkligt, 

bra eller konstigt med dem. 11 st 

källarfönster kommer att få glasblock 

senare i höst. Vi vill fånga tillfället att 

tipsa dig om att kontrollera dina 

fönsterlister mellan inner- och 

ytterfönster innan hösten kyla tilltar. 
 

Förrådslåsning 
Det är nu bra låst på vindarna. Nu vill vi gå 

vidare och även bli 100%-iga i källare. Så 

se till att lås ditt förrråd om du nu är en av 

få som inte fixat det. Föreningen vill även 

poängtera att det inte är tillåtet att officiellt 

byta förråd genom att ändra nummer på 

förrådsdörrar. Det ska följa lägenheter och 

kan ej bytas eller ”säljas” separat, även om 

man är överens. 

 

( 

Transportkärra 
Föreningen har numera en liten handdragen 

transportkärra som medlemmar lätt 

kommer åt för att flytta grovsoppor till 

återvinning m m. Kärran är placerad vid 

tvättomaten på Östra Promenaden 51. 

 

Avtal för internet, tele och tv.  

Föreningen har sagt uppavtal med 

Comhem och arbetar med komplett 

upphandling för alla dessa it-system. 

Styrelsen önskar därför att 

medlemmar undviker långvariga avtal 

på dessa områden. 

) 

 

/Styrelsen gn Johan Melin 
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