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  Hej i värmen!              Meddelande från vicevärden: 

Hoppas det finns tid att hinna njuta av semester och   Sommartid spenderas mycket av vår tid på 
ledighet. Styrelsen genom mig, Lisa sekreterare, vill balkongen. Vi önskar i Storgården att alla håller 
önska en trevlig sommar och välkomna alla nya    ordning och reda på sina balkonger, det är alltså   
medlemmar till föreningen Storgården.    inte tillåtet att använda den till förvaring av  
          diverse saker under en längre tid. Det är heller  

   Låsbyte      inte tillåtet att montera saker i fasaden. Dessa 

Ni på Östra Promenaden 51 har redan fått nya  saker kan leda till en anmodna om rättelse. 
lås och nycklar nu under våren, men ett byte  Grillning får bara ske med elgrill, men använd  
kommer att ske i hela föreningen. Detta beror på helst den gemensamma grillen på gården. 
att det gamla systemet utgått och låsen börjar bli 
slitna. Det kommer även att komma ett nytt bokningssystem till tvättstugorna i samband med detta.  
 

          

     Storgården firar 80 år  
Året 1936 grundades föreningen Storgården strax efter att dess byggnader stod färdiga. Vi i styrelsen 
tycker att detta är någon som definitivt måste firas. Vi hoppas på att kunna ställa till med en riktig 
gårdsfest i september, mer information kommer i ett separat utskick. 
  

             
Ett uterum var levererat.. 
Ni kanske har noterat att det har kommit ett par stora paket som ligger på gården från Wilab Garden. 
Det är vårt nya uterum som änligen anlänt. Arbetet med att riva det gamla Gröna huset ska påbörjas  
snarast för att vi ska kunna njuta av uterummet redan denna sommar och långt in på hösten. Arbetet 
utförs av Pema. Angående bygget av bastu och relax så går det som planerat och vi hoppas på en  
invigning i slutet av sommaren!  

 
        

 
     Till vi hörs igen, glad sommar önskar vi i   

       styrelsen genom Lisa Roivas 
      
      
     
      http://hsb.se/ostra/storgarden  
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