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Och så var våren äntligen här!    Vicevärden informerar: 

Solen är mer än välkommen och vi hälsar alla nya Johan låter hälsa att vi i föreningen tillsammans 
medlemmar i BFR Storgården välkomna med den!  behöver bli bättre på att hålla ordning på: 
Vid tangentbordet sitter som vanligt föreningens   - stänga grindarna in till gården efter oss   
sekreterare Lisa.                - parkera cyklar, fordon, barnvagnar etc 
              på avsedd plats: cyklar vid cykelställ,  

              HSB-portalen        moped/MC finns parkering bakom sophus på  

 Alla medlemmar ska ha fått inloggningsuppgifter    Tingstagatan 5c och barnvagnar ska förvaras  
 till en ny medlemsportal. Logga gärna in där och    i lägenhet, den får under inga omständigheter 
  utforska, testa om det fungerar och så vidare…      stå i trapphus på grund av brandskydd 

          

Avgift på andrahanduthyrningar från och med 1 juli 2016         
Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift för andrahandsansökningar enligt de nya stadgarna som antogs 
på den senaste föreningsstämman. Denna avgift kommer att ligga på 150 kr per uthyrningsmånad 
och kommer att beröra nyansökningar eller ansökningar om förlängd andrahandsuthyrning från och med 
den 1 juli detta år. Eventuella frågor besvaras av Johan eller Ricard.   

             
  Hur går det med gym- och relaxbygget? 
På den senaste stämman beslutades det även att låta styrelsen gå vidare med att bygga ett gym och en 
relaxavdelning i källaren på Styrestagatan. Det vinnande beslutet innehåller ingen bubbelpool men rejält 

med ventilation, bastu och duschar samt ett mindre pentry och så ytor avsedda för gymaktiviteter. 
I skrivande stund har arbetet med detta precis påbörjats och beräknas vara klart i slutet av sommaren!  

 

       Renoveringen av tvättomaten färdig! 
Den blev färdig lagom i tid till nya stämman och ett par personer besökte den demostation som Johan  
höll i. Avslutningsvis önskar styrelsen grattis till det lägenhetsnummer som vann Bråvalla-biljetten och 
hoppas på en fortsatt solig vår med massa aktivitet, grillningar och gårdshäng. Boka även in datumet 15/5 
 i kalendern redan nu, då kommer en trivseldag gå av stapeln och det vill du inte missa!  
 
Styrelsen önskar även meddela att i mitten av maj kommer en så kallad Twister-behandling att påbörjas i  
alla trapphusen, som är en typ av grovrengörning/polering av entréer, våningsplan och trapp.   
 

       Vänliga hälsningar  
styrelsen genom Lisa Roivas 

      
      
      http://hsb.se/ostra/storgarden  
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