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Det är vintersäsong

Det finns piassavakvastar, snöskyfflar, spadar, sand och isväck utplacerade runt omkring i 
vårt hus för de som vill göra en insats mot snön och halkan. Utrustningen finns placerad i 
cykelrum och barnvagnsrum.

Håll koll på din egen balkong och dina fönsterbleck. Ta bort snö och is på dessa för att 
undvika nedfall och den risk detta innebär för manniskor och djur. Tänk på att risken för 
bildande av istappar på inglasade balkonger. Det är också bra om boende håller utkik efter
istappar och snö från taken och rapporterar om sådana finns. 

Papperssäckar för omslagspapper

Inför julklappsutdelningen kommer papperssäckar att läggas ut i trapphusen. Lägg 
julklappspapper (inga snören) i säcken och placera den i kärlet för pappersförpackningar 
och kartonger i kretsloppsrummet för papper. Kartonger skärs sönder och kastas i samma 
kärl som papperssäcken. Snören läggs i hushållssoporna 

Hissen i FK12, en statusuppdatering

Föreningen har beställt utbyte av schakt- och korgdörrar med tillhörande korgdörrmaskin. 
Preliminärt utbyte ska ske i februari 2019. Hissen är avstängd under utbytestiden vilket är 
cirka en vecka. Det är viktigt att inte åka till eller från entréplanet, åk till och från plan 1 tills 
hissen är reparerad.

Stamspolning

Stamspolning i samtliga lägenheters stammar kommer att ske med början den 14 januari. 
Mer information kommer i vecka 1 eller 2.

http://www.stockholmshus37.se/


Nya grannar

Styrelsen hälsar våra nya grannar välkomna:

• Jessica Jakobsson och Andreas Stuve, lgh 58, Fatburs Kvarngata 8
• Lars Sandberg, lgh 53, Fatburs Kvarngata 4

Lägenhetsbesiktning

Statuskontroll av lägenheterna kommer att göras under första kvartalet 2019. Ytterligare 
information kommer under januari.

Cykelrensningen

Dubbelkolla att din märkta cykel/barnvagn/snowracer/pulka är kvar så att det inte skett 
något misstag. Om du saknar din cykel, etc kolla i cykelrummet Fatburs Kvarngata 2, -2 
Där finns alla omärkta prylar ihopkedjade. Hittar du din cykel, etc kontakta styrelsen i så 
fall.

Gamla julgranar

Gamla julgranar kastas inte på gatan, trottoarerna eller i sopnedkastet. Stockholm Stad 
samlar in dessa för att göra biokol, vilket binder koldioxid. Tack för att du orkar återvinna 
din gran. Den gör skillnad. Tack för att du tar av granen dess julpynt och eventuell 
soppåse! Julgranskulor, ljusslingor och soppåsar kan inte bli biokol. Platser i närheten är:

1. Kristinehovsgatan 16-18
2. Hornsgatan 132
3. Södermalmsskolan, mittemot St Paulsgatan 37
4. Medborgarplatsen

Insamlingen av julgranar på fasta insamlingsplatser pågår mellan 25 december 2018 och 
31 januari 2019.

Undvik obehöriga i fastigheten och i lägenheten

Boende har blivit kontaktade av personer som falskt uppger sig vara en släkting, 
myndighetsperson, polis eller liknande. Ibland är de förvånansvärt pålästa och kan många 
släktingars namn. Syftet är troligen att bli insläppta i lägenheten. Är man osäker så är det 
bättre att inte släppa in någon okänd, uppger de att de är poliser kan man begära 
legitimation.

Får du Vi och Vårt Hus på papper?

Distribution via mail är både enklare och sparar på miljön. Har du möjlighet så anmäl din 
email-adress på formuläret under Kontakt på hemsidan eller skicka ett mail med dina 
kontaktuppgifter till info@stockholmshus37.se

mailto:info@stockholmshus37.se


Till slut

Styrelsen önskar alla boende och medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År


