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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.  

 
Årsstämman 2018 
Styrelsen vill tacka alla för en fantastisk uppslutning på Årsstämman och hoppas intresset och 
engagemanget för vår förening håller i sig i kommande stämmor. 
 
Grillplatsen 
På vår fina grillplats hjälps vi åt att hålla ordning och städar efter oss. Om papperskorgen blir full är det 
bara att byta, påsar finns i förvaringslådan vid källaringången, port 23 och avfallet kastas uppe vid gatan i 
våra hushållssopor.  
I lådan finns även grilltändare samt sopborste och skyffel så alla kan ta hand om sin grillaska när den har 
svalnat.  
Såhär i den extrema torkan vill vi också be alla som grillar att iaktta största försiktighet och inte lämna 
grillen obevakad med glödande aska, när det är färdiggrillat använd vatten och se till att allt är ordentligt 
släckt. 
 
Obehöriga besökare 
Vårt fina läge lockar till sig obehöriga besökare till vår tomt. 
Inom kort kommer därför nya och fler skyltar att sättas upp runtom föreningens mark. 
 
Förråd vid gatan 
Förråden vid gatan är till för att lämna matavfall (där finns även uppstartskit och matavfallspåsar) el avfall 
och lampor. De är INTE till för grovsopor eller annat skräp. Vi ber att respektera detta och passa på att 
kasta grovsopor i containern som finns på gatan två gånger per år när vi har städdagar eller lämna till 
återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral finns i Bromma, Linta Gårdsvägen 16. 
 
 
Brandvarnare 
Styrelsen påminner om att ifall en brandvarnare på våningsplan tjuter innebär det att batterierna börjar ta 
slut. Brandvarnarens skall då försiktigt tas ner och batterierna tas ut. 
Därefter är det är viktigt kontakta fastighetsförvaltaren Storholmen eller med mejl meddela Styrelsen.  
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Nya medlemmar 
Vi hälsar, Alexander och Mohsen Paziraei i 23-2003, Soo Chin Hong i 23-1601, och Anna Broberg i 19-0901, 
som nya medlemmar i föreningen, varmt välkomna.  

 

 
Styrelsen önskar en glad, solig och skön sommar till er alla så återkommer vi i höst med nya friska tag. 
Kristofer, Marcus, Klas, Gabriela, Anders, Joel, Ulrica och Lotta 
 

                                                                         

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Kontaktuppgifter  
 
Felanmälan teknisk förvaltning 
Storholmen, Personlig service måndag – fredag kl. 07:00 – 21:00 
 
Hemsida: ewww.storholmendirekt.s  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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