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Vi och vårt hus nr 11 

oktober 2016 

www.stockholmshus37.se  

 

               

Informationsmöten kollektivt bredband 
 
Tider: Tisdagen den 25 oktober kl 18 och 19.30  

Plats: Föreningslokalen i nr 14 plan -2 

Representanter från Ownit medverkar och svarar på frågor. 

 

Datum för start fastställt: 28 november. Bredbandsbolagets tjänst stängs i samma veva 

som Ownits kopplas in. Information från Ownit kommer inom kort brevledes. 

 

Påminnelse byte e-postadress  
Har du en e-postadress av typen namn@bredband.net hos Bredbandsbolaget så kommer 

den att upphöra i samband med övergången till Ownit.  

Om du har en e-postadress knuten till någon annan operatör t ex Comhem eller 

Telia  finns risk att den upphör att gälla vid uppsägning av bredbandstjänsten. Ownit 

rekommenderar en generell adress istället för deras egen t ex gmail eller icloud.  

 

Kom också ihåg att anmäla din nya e-postadress på föreningens hemsida. 

 

 

Trivseldag söndag 20 nov kl 11  
Vi träffas på storgården söndagen den 20 november kl 11-13 och hjälps åt att göra fint i 

och runt vårt hus inför höst och vinter. Som vanligt avslutar vi med att äta korv och bröd 

tillsammans. Ta tillfället i akt att träffa nya och gamla grannar. Om du inte kan delta på 

trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på info@stockholmshus37.se så 

får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.  

 

Trappombud 
Ett nytt trappombud behövs i nr 2. Intresserad och vill veta mer? Skicka ett mejl till 

info@stockholmshus37.se. 

 

Fimpar 
Du som röker eller har gäster som röker, se till att inga fimpar slängs på gårdarna, i 

portikerna eller runt vår fastighet från fönster och balkonger 

 
 
  

Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37  
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Gårdsfesten den 27 augusti 
Ett 50-tal boende deltog i föreningens 25-årsjubileum med tipspromenad i huset och 

middag i uppsatt festtält på storgården.  

 

 

Försäkringar.  
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att själv teckna hemförsäkring.  

 

Föreningen tecknar fastighetsförsäkring och kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätter 

hos Länsförsäkringar via Riksbyggen. Den täcker den egendom som tillhör 

bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt 

bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen omfattar även egen bekostad fast 

inredning i bostaden.  Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen 

medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring.  Försäkringsbrevet finns på 

hemsidan och bifogas detta nyhetsbrev för de som inte har e-postadress.  

 

Styrelsen hälsar välkommen 

Styrelsen hälsar Carina Johansson som flyttat in i nr 4 och Daniel Månsson som flyttat in 

i nr 2 välkommen.  

 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen   


