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Frivilligt kapitaltillskott 30 april 
De som inte har gjort fullt kapitaltillskott har fått skriftlig information den 4 mars.  

Råttgift utlagt  
Anticimex har lagt ut lådor med råttgift på stor- och lillgården efter att boende sett råttor. 

Onödiga kostnader  
I nr 12 -1 på båda väggarna har någon/några klottrat samt ristat i betongen.  Båda 

väggarna måste målas om då det inte gick att få bort på annat sätt. På det nymålade har 

det därefter sprutats dryck av något slag så att ett parti är smutsigt. 

 

I nr 14 -2, föreningens fastighetsförråd har någon försökt att göra inbrott mellan den 14 

och 15 mars. Låscylindern måste bytas då den utsatts för slag med huggmejsel. Detta 

inbrottsförsök har polisanmälts. 

 

Styrelsen vädjar till alla boende i föreningen att vi tillsammans tar ett ansvar för att 

förstörelse av vår gemensamma egendom upphör. Alla avvikelser anmäls till 

info@stockholmshus37.se eller att någon i styrelsen kontaktas. 

 

Felanmälan av hissar 
Vid flertal tillfällen har vår hissentrepenör Kone ryckt ut och då de har kommit hit har det 

inte varit något fel på hissen utan bara något skräp som har gjort att hissdörren inte gått 

igen ordentligt.  Föreningen blir fakturerad för alla utryckningar. Kontrollera om möjligt 

själv att inte hissen står still på någon våning för att dörren inte stängts ordentligt och ta 

bort eventuellt skräp som kan ligga i vägen. Felanmäl endast till Kone vid behov av 

brådskande utryckning som t ex om någon sitter fast i hissen. För mindre brådskande fel 

görs felanmälan via hemsidan eller att någon i styrelsen kontaktas.  

Inglasning av balkong 
Nytt bygglov för inglasning av balkonger är beviljat och rutin för tillvägagångssätt finns 

på föreningens hemsida www.stockholmshus37.se under rubriken ”Egna lägenheten” och 

”Balkonger”. 

Ställ inga föremål utanför lägenheten  
Påminnelse! Ställ inga föremål utanför lägenheten, i trapphusen, i entréer, i portiker eller 

andra utrymningsvägar, det är otillåtet enligt brandföreskrifterna. 

mailto:info@stockholmshus37.se
http://www.stockholmshus37.se/


  

Anslagstavla för boende på föreningens hemsida 
Du kan som boende annonsera om du vill exempelvis vill köpa, sälja eller skänka bort 

något till andra boende i föreningen eller erbjuda/få hjälp med något.  Anslagstavlan nås 

nu utan att man behöver logga in på medlemsdelen.  Där finns även anvisningar för hur 

man annonserar.  

Ordinarie årsstämma 2015  
Föreningens årsstämma 2015 kommer att äga rum torsdagen den 21 maj kl 19 på Svärdet, 

Rosenlundsgatan 44 A. Från kl.18 serveras kaffe och smörgås. 

Vårens styrelsemöten 
Styrelsens möten är planerade till 25 mars, 6 maj, 21 maj och 10 juni. Om du vill anmäla 

ett ärende till styrelsen görs det genom att mejla till info@stockholmshus37.se eller 

kontakta ordförande Anita Eriksson senast en vecka innan respektive styrelsemöte.  

Styrelsen hälsar välkommen 
Styrelsen hälsar välkommen till Sonchai Maibert och Josefin Pöljö som flyttat in i 

lägenhet 118.  

 
Information via mejl 
Du som får den här informationen på papper i din brevlåda har ännu inte lämnat din 

mejladress till styrelsen. Om du har en mejladress som du använder regelbundet ber vi 

dig att du mejlar den till info@stockholmshus37.se. Du kommer sedan att få den här 

informationen via mejl istället. Några få boende har inte tillgång till e-post och till dem 

kommer Vi och vårt hus även fortsättningsvis att delas ut i brevlådan. 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen 
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