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

Hej alla boende i Storgården!  
Som vanligt önskas alla nya medlemmar i 
föreningen välkomna av styrelsen genom 
mig, Lisa, som är sekreterare. Hoppas 
vintern varit vänlig mot er än så länge! 

Tvättdörr och bokningar 
Tänk på vikten av att låsa upp en låst dörr till 
tvättstuga med tagg, när du börjar ditt tvättpass. 
I annat fall kan du bli utlåst och förlora ditt pass. 
Kommer detta inte fungera bättre, blir vi 
troligtvis tvingade att  upphör med funktionen 
som släpper oanvänd bokning. 

Brandvarnarbatterier 
Det har nu gått ett antal år sedan nya 
brandvarnare sattes ut. Batterier börjar ta 
slut och om du behöver nya batterier kan 
du kontakta vicevärden för att erhålla nya. 

Gymmet och relaxen.  
Som många av er märkte hade vi en 
mycket lyckad invigning av gymmet nu i 
januari, kul att se så många  
där och ännu roligare att se att så många tränar 
och bastar! Sedan senast har ett par regler 
satts upp, läs dem noga innan du börjar gymma 
eller basta och tillsammans hjälps vi åt att 
dessa regler efterföljs.  
Skulle frågor uppstå så tveka inte att höra av 
er! 

Ludd i tvättstugor.  
För första gången kommer här direkt 
nedslag på tvättluddet. Plocka bort det efter 
din tvätt. Det gäller alla torktumlare. Nya 
torkskåpen i tvättomaten behöver också få 
ludd bortbortat. De sitter upptill i skåpen.

Kodbyte !! 
Då vi snabbt insåg att Storgården inte fungerar 
utan portkod sattes den in igen lika fort som 
den togs bort, och vi insåg även att denna 
behöver bytas. Från och med nu ligger en ny 
kod inne, den gamla 
kommer att sluta fungera från och med 170403. 
Den nya koden finns att hämta i ett dokument 
på HSB-portalen, så här gör du för att nå den: 
1. Gå till http://hsbportalen.se/ och logga in 

med hjälp av ditt personnummer och kod. 
Har du glömt ditt lösenord, klicka på ”Glömt 
lösenord” och följ instruktionerna för att 
beställa ett nytt lösenord (det är 
jättesmidigt!). 

2. När du är inloggad – klicka på 
”Föreningsdokument” i menyn på vänstra 
sidan. 

3. Klicka sedan på knappen ”Hämta” på höger 
sida. 

4. Nu kommer en lista med dokument fram, 
leta efter ”Portkod på Storgården fr o m 
2017-02-20.pdf”och klicka på den raden 
och sedan på länken under för att öppna 
dokumentet.  

5. Memorera koden (och dela endast med dig 
av den till behöriga, detta är en 
säkerhetsåtgärd) 

Johan kommer även att finnas tillgänglig på 
kontoret på Östra Promenaden 51, bredvid 
tvättstugan, med information om nya koden. 
Han kommer vara där söndag 2 april och 
måndag 3 april, kl 1730-1830 båda dagarna. 

Webbokning 
Det är många som har möjligheten att börja 
använda webbokning för tvättstugor och bastu. 
Läs på storgarden.se under service / tvättstugor 
eller mejla användarnamn och lösenord direkt 
till info@storgarden.se 
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