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Välkommen till Stora Gården!
Styrelsen hälsar den nya medlemmen Stina Möller Thuresson varmt välkommen till vår
förening! Stina flyttade in i A-porten i juli.
Ny portkod
Portkoden byttes 28 oktober. Den nya koden har delats ut på separat lapp i alla
brevinkast.
Avloppslukt i E-/F-porten
På senare tid har vissa lägenheter drabbats av dålig lukt kring E-portens tvättstuga och i Fportens trapphus. Vissa inledande åtgärder sattes in av vår fastighetsskötare Bewe, men
det verkar krävas ytterligare insatser och orsaken är under utredning. Antagligen behöver
vi se över stammarnas skick i denna del av fastigheten.
Barnvagnsrummet i D-porten
Styrelsen vill på uppmaning från boende be alla i D-porten att ta bort eventuella cyklar,
pulkor och annat från barnvagnsrummet, så att alla boende som behöver förvara en
barnvagn där har möjlighet att göra det. Om det just nu finns barnvagnar i rummet som
har slutat användas kanske dessa hellre bör förvaras i respektive ägares vindsförråd.
Cykelkällaren
Trots tidigare utrensning av gamla cyklar är det lite trångt i cykelrummet i källaren mellan
A- och B-porten. Styrelsen undersöker därför möjligheten att sätta upp någon form av
konstruktion med krokar där cyklar som används sällan kan hängas upp.
Nedfallna löv
Eftersom höststädningen utfördes så pass tidigt i år finns det nu en hel del löv på och
kring trädäcket på innergården. Delar av gårdsgruppen kommer att göra en insats under
Allhelgonahelgen, men det kommer antagligen att behöva krattas lite senare under
november igen. All hjälp mottages tacksamt – det kommer att finnas en sopkvast och en

kratta utanför grovsoprummet och uppsamlade löv kan antingen läggas i komposten
eller i sopsäckar i grovsoporna. Passa på att få motion som gör nytta! 
Nätet på sandlådan
Sandlådesäsongen går mot sitt slut, men styrelsen vill ändå påminna alla
småbarnsföräldrar att komma ihåg att lägga tillbaka nätet när man lämnar gården, då det
finns där för att förhindra att katter gör sina behov i sandlådan.
Bostadsrättsmässa i Kista 22–23 november
Styrelsen vill tipsa om att det är bostadsrättsmässa i Kista i november. Det är gratis att
besöka mässan som utöver utställare erbjuder en rad gratis föredrag och debatter om
saker som andrahandsuthyrning, nya lagar och regler, energiåtgärder och störningar i
boendet. Dessutom har du chans att ställa frågor till jurister.
Kontakt med styrelsen
Styrelsen ser gärna att e-post används som främsta kontaktmedel om det är möjligt. På
så sätt får alla i styrelsen snabbare reda på all information. Ibland händer det dock att vi
är sena med att svara, vilket vi verkligen beklagar. Vi jobbar för att besvara alla så fort vi
kan. Vår e-postadress är styrelsen@storagården.se. Självklart går det bra att ringa oss i
extra brådskande fall. Alla styrelsemedlemmars telelfonnummer finns nedan, samt på
anslag i alla portar.
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Styrelsen önskar alla en lugn och fridfull Allhelgonahelg!

