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Städdag 
Tack till er alla som ställde upp på städdagen i oktober. Som vanligt med ett strålande resultat tack vare er 
hjälp. Slänten röjdes, ogräs rensades, urnorna omplanterades och det blev rent och snyggt både här och 
där. 
 
Avloppsstammar 
Styrelsen fortsätter att påminna om att inte använda avloppet för skräp utan endast urin, avföring och 
toalettpapper.  

Se även till att inte spola ner fett i vasken utan torka ur stekpanna med hushållspapper och släng i 
matavfallspåsen.  

 

Brandsäkerhet 

 Inför jul och nyår vill vi påminna om att byta batterier i era brandvarnare och glöm inte att släcka 
tända ljus. Julen är en tid då bostadsbränderna ökar, 40 procent av alla bostadsbränder som 
orsakas av levande ljus inträffar i december. 

  Genomgång har gjorts i allmänna utrymmen av samtliga brandvarnare, tänk på att varsamt ta ner 
brandvarnarna. 

  Brandtejp på dörrarna på samtliga våningsplan och i källaren är uppsatta just om brand skulle 
utbryta och elektriciteten inte fungerar så lyser de i mörkret för att hitta närmaste utgång.  

 I källarna har belysta utrymningsskyltar monterats som visar utgång mot baksidan.   

 

Nya medlemmar 

Vi hälsar Fariba Sadeghi och Hans Mittler,1504, samt Giti Ghelichkhan och Krister Lyderstedt,1203, i hus 
23, som nya medlemmar i föreningen, varmt välkomna. 

Malsanering 

För att undvika ytterligare malsanering i våra förrådsutrymmen ber vi er att hålla ordning i förråden och passa på vid 
städdagarna, höst och vår, att röja i era förråd. Glöm inte att ombesörja god ventilation i ditt förråd genom att inte 
förvara kartonger direkt på golvet eller ställa dem mot ytterväggar.  

Hissdörrar 

I grusiga tider var vaksam på att hissdörrar går igen ordentligt samt se till att stänga dörren om du ställt 
upp den. 

Kontrollplan 

Ni som installerat skjutdörrspartier glöm inte att lämna in kontrollplan och slutintyg till styrelsen.  
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Byte av armaturer 
Armaturerna på våra våningsplan är utbytta vilket resulterat i en bättre belysning.  
och då blir även belysningen bättre. 
 
Förråd vid gatan 
Elavfall, lampor och matavfall hittar du nu i samma förråd vid gatan.  
Förråden är endast till för dessa ändamål, de är INTE till för grovsopor eller annat skräp.  

Kontaktuppgifter 

Styrelsen tar gärna emot kontaktuppgifter om du till exempel, har din nyckel utlånad till annan anhörig. 
Om olyckan skulle vara framme skulle kontaktuppgifter underlätta i fortsatt arbete. Lämna uppgifterna i 
styrelsens brevlåda. 

Avgiftssänkning 

Styrelsen har gjort en översyn och tillsammans med ekonomisk förvaltare beslutat att göra en 
avgiftssänkning från och med januari 2019 med 10 %.  

 

 

 
 

   
 
God Jul och Gott nytt år önskar Styrelsen 
 
Kristofer, Marcus, Klas, Gabriela, Anders, Joel, Ulrica och Lotta 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktuppgifter  
 
Felanmälan teknisk förvaltning 
Storholmen, Personlig service måndag – fredag kl. 07:00 – 21:00 
 
Hemsida: www.storholmendirekt.se Telefon: 0771 – 786 746 
Mejl: info@storholmen.se 
Akuta ärenden utanför kontorstid, som översvämning eller dylikt se journummer i entréerna. 
 
Hissarna 
Kone, tel: 0771-500 000 
 
Ekonomisk förvaltare 
Riksbyggen, tel: 0771-860 860 
 
Styrelsen 
För kontakt med styrelsen var vänlig maila oss på styrelsen@oversten1.se eller lämna en lapp i brevlådan i 
entréerna. Se även föreningens hemsida www.oversten1.se för mer information. 
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