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Gårdsstädning den 3 oktober
Den 3 oktober har gårdsgruppen bjudit in till gårdsstädning mellan klockan 10 och
15. Gårdsgruppen bjuder på något enkelt att äta. Varmt välkommen!
Kompost på gården
Gårdsgruppen har införskaffat en kompost till gården. Den står i kryddträdgården
och får användas av alla boende. Observera dock att det bara är trädgårdsavfall
som får läggas där och alltså inget hushållsavfall.
Intresserad av fönsterputsning?
Vill du få dina fönster putsade till en ringa kostnad? Vår städfirma Hyperion
städservice erbjuder sig att göra det åt föreningens medlemmar under en
förbestämd vecka på hösten och en på våren. Kostnaden är 450 kronor för en trea
och 350 kronor för en tvåa, inklusive moms. Förutsättningen är att minst tio
lägenheter nappar på erbjudandet. I höst kommer Hyperion vecka 42 och om du är
intresserad vill vi att du kontaktar Maj Wänstrand på maj.w@hotmail.com senast
den 8 oktober. Maj har också mer information om detta erbjudande, liksom
prisuppgifter för dig som har en annan lägenhetsstorlek. I vår sker
fönsterputsningen preliminärt vecka 14.

Prylar i vindsgångarna
Förra hösten rensade vi bort alla lösa föremål i vindsgångarna i samband med
gårdsstädningen. Nu har återigen en hel del saker samlats i gångarna. Styrelsen
kommer att beställa en tömning av vinden – det vill säga alla prylar som står i
vindsgångarna – vilket belastar hela föreningen ekonomiskt. Det är beklagligt men
vi anser inte att det är rimligt att frivilliga krafter ska bära bort dessa prylar i
samband med gårdsstädningar. Du som har ställt dit saker, ta därför omedelbart
bort dem så kanske vi slipper belasta alla boende med kostnaden!
Behov av extra vindsförråd?
Vid årsskiftet kommer de extra vindsförråd som föreningen disponerar att bli
lediga för korttidsuthyrning igen (högst ett kalenderår i taget). Förråden kostar
500 kronor per kalenderår oavsett när på året förrådet börjar användas och det är
först till kvarn som gäller. Är du intresserad av ett extra vindsförråd under 2011,
kontakta styrelsen på styrelsen@storagarden.se.
Nästa styrelsemöte
Styrelsen håller sitt nästa möte den 21 oktober.
Kontaktuppgifter till styrelsen
Har du funderingar, förslag eller annat som är bra för vårt hus, ta kontakt med
styrelsen via e-post på styrelsen@storagarden.se eller genom att kontakta någon
av oss direkt.
Styrelsen vill önska alla en skön höst!
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