November 2009
Innehåll:
Hissrenovering på gång
Förrådsinventeringen
Behov av extra vindsförråd?
Storstädning i trapphusen den 19 november
Nästa styrelsemöte
Kontaktuppgifter till styrelsen
Hissrenovering på gång
Styrelsen har anlitat företaget ManKan Hiss AB för att renovera hissarna.
Renoveringen kommer att påbörjas i månadsskiftet mars/april nästa år och
vara avslutad innan midsommar. Varje hiss kommer att vara obrukbar
under tre veckor. Styrelsen återkommer med mer information efter
årsskiftet.
Preliminär startvecka för varje hiss är:
A‐porten v. 13
B‐porten v. 14
C‐porten v. 16
D‐porten v. 17
E‐porten v. 19
F‐porten v. 20
Varje enskild hiss är alltså obrukbar angiven vecka samt de två därefter
följande veckorna.
Förrådsinventeringen
Som vi nämnt tidigare har styrelsen identifierat ett antal förråd som är låsta
men som saknar märkningslappar. Vi har satt upp gula lappar på dessa. Om
den som disponerar förrådet inte hört av sig innan månadsskiftet
november/december kommer vi att byta låset. Exakt vilka förråd det rör sig
om kommer vi att informera om i ett meddelande till samtliga lägenheter,

för att säkerställa att alla nås av informationen. Därefter kommer styrelsen
att tömma förråden och låta de medlemmar som hört av sig och inte
disponerar både källar‐ och vindsförråd få tillgång till detta.
Behov av extra vindsförråd?
Styrelsen kan nu, när förrådsinventeringen i princip är avslutad, med
säkerhet säga att föreningen kommer att ha några vindsförråd över. Vi har
därför bestämt att erbjuda medlemmarna att hyra ett extra förråd under en
begränsad tid. En engångskostnad på 500 kronor per kalenderår kommer
att tas ut och hyrestiden är ett år. Hyresperioden löper kalenderårsvis,
oavsett när förrådet tillträds, och vid kortare hyresperiod blir avgiften ändå
densamma. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad! Skulle intresset
vara större än antalet förråd kommer vi i en första omgång att låta lotten
avgöra, för att sedan upprätta en kölista. Möjligheten att hyra en av
vindskuporna berörs inte av denna nyordning.
Storstädning i trapphusen den 19 november
Den 19 november kommer vårt nya städbolag att göra en storstädning av
våra trapphus och allmänna utrymmen. Städbolaget kommer inte åt att
städa överallt om det står lösa prylar i trapphusen, så se till att ingenting
förvaras i trapphusen – blommorna i fönstren är undantagna. Det är
framför allt av brandskyddsskäl som inga lösa föremål får förvaras i
trapphusen, så efter denna grovstädning vill styrelsen inte se någon form av
förvaring i trapphusen. Det enda undantaget är rullatorer. Tack för att du
hjälper oss med detta!
Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte den 10 december.
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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