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 Hej alla i Storgården!                   Nu är gymmet öppet! 
Till en början vill vi hälsa alla nya boende och     Inredningen av gymmet är äntligen klar 
medlemmar i föreningen mycket välkomna!              och är öppet att användas  relaxen kommer 
            att öppnas för bokning så fort tavlorna är på    
Även den kyligaste vinterdag är det nya uterummet   plats, som senast den 10/1 2017. Då kommer   
till för att användas. Det är öppet och öppnas med   nämligen den officiella invigningen att ske, med 
skjutdörrarna. Som vanligt hjälps vi åt att hålla reda.         mingel och visning av träningsutrustning och  
           relaxen mellan kl 18:30-20:30. Viktigt fram till  
Häromveckan föll tyvärr ett syrenträd för vinden,      dess att vi följer de gemensamma reglerna för  
men det kommer att planteras två nya, minst lika fina.      gymmet och hjälps åt att hålla ordning o reda!    
 

 Viktig information angående låsbytet! 

Som ni alla förhoppningsvis märkt är låsbytet under full gång, och Lås & nycklar har kommit till lägen- 
hetsdörrarna (hos mig tog bytet mindre än 5 minuter!). Det kommer ut ytterligare separat information 
om bl a bokning av tvättstuga med tagg när det är i drift, men observera att taggen ska användas redan  
nu samt att koden framöver kommer att tas bort. Tänk på detta och ta med er nycklarna, även för kortare 
ärenden! Taggen måste sättas emot den nya koddosan som i sin tur indikerar när taggen är registrerad  
och dörren går att öppna  koden kommer alltså helt tas bort permanent.   

    
Datum för ordinarie föreningsstämma satt..  

… till torsdagen den 9/2, men en officiell kallelse kommer att komma…  
 

    Reultat från den obilgatoriska ventilationskontrollen: 
Den obligatriska ventilationskontrollen som utfördes för ett par veckor sen är godkänd, vidare frågor 
hänvisas till vicevärden Johan Melin.  

 Påminnelse att kontrollera era brandvarnare  

I de levande ljusens månad ber vi i styrelsen återigen att kontrollera funktionen på era brandvarnare. Det 
 är alla medlemmars skyldighet enligt brandskyddsplan. Eventuella brister ska rapporteras till vicevärden. 

 

Slutligen lite info från vicevärden 
  Johan önskar avslutningsvis påminna alla medlemmar att det inte är tillåtet att förvara cyklar, barnvagn 
eller liknande i trapphusen, detta är en säkerhets- och brandfråga. Glöm heller inte att stänga grindarna  
vid infarterna till gården!  

Från oss alla i styrelsen, till er alla i föreningen, önskar vi er en riktigt God Jul och god fortsättning! 
 
  http://hsb.se/ostra/storgarden eller gaveln på Östra Promenaden 51 
 

             info@storgarden.se 
 
             facebook.se/brf.storgarden 

  

             011-12 10 52 
 


