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Tack till alla som städade!
Ett stort tack till alla medlemmar som deltog i gårdsstädningen den 10
oktober! Tack också till gårdsgruppen som arrangerade och ordnade med
fika.
Förrådsinventeringen
Styrelsen har nu gått igenom vilka förråd som märkts upp med de utdelade
lapparna. Vi har identifierat ett antal omärkta men låsta förråd både på
vinden och i källaren. Hör av dig till styrelsen innan den 25 oktober om du
har ett förråd för mycket eller inte satt upp dina lappar än! Vi kommer
nämligen inom kort att öppna och tömma dessa omärkta och låsta förråd
för att sedan fördela dem till medlemmar som bara har ett förråd.
Stölder och inbrott
Vi skrev tidigare i höstas ett separat anslag om inbrottsförsök som ägt rum i
föreningen. Vid ett tillfälle krossades en glasruta i A‐porten så att förövarna
kom in i fastigheten och vid ett annat tillfälle kom förövare in i A‐ och B‐
portens källarförråd på okänt sätt. Såvitt styrelsen känner till blev ingenting
stulet.
Det har dock skett stölder av större och mindre dignitet på gården eller
inne i våra lokaler under hösten. Styrelsen har därför förbättrat
inbrottsskyddet i den mån vi kan, genom bland annat ny portkod och

metallbleck på dörrar i allmänna utrymmen. Vi kan dock inte förebygga alla
inbrott, delvis eftersom det går att komma in på vår gård från intilliggande
gårdar också. Styrelsen vill därför uppmana alla att vara extra noga med att
stänga dörrar i källar‐ och vindsgångar och portarna som leder in i
fastigheten, samt att vara lite extra uppmärksamma.
Gårdsgruppen behöver förstärkning
Gårdgruppen behöver förstärkning! Vill du hjälpa till med gården i någon
form, kontakta styrelsen eller Albin Gaunt i B‐porten
(albin.gaunt@gmail.com) som är med i gårdsgruppen. Gårdsgruppen
ansvarar bland annat för gårdsrenoveringen, vår‐ och höststädning,
julgranen, sommarschemat för gårdsskötsel, inköp av blommor till gården
och allmänt påtande.
Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte den 4 november.
Kontaktuppgifter till styrelsen
Har du funderingar, förslag eller annat som är bra för vårt hus, ta kontakt
med styrelsen via e‐post till styrelsen@storagarden.se eller genom att
kontakta någon av oss direkt.
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