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Vi och vårt hus  
nr 5 April 2015 

www.stockholmshus37.se  

 

Vårens trivseldag söndagen den 26 april 
Vårens trivseldag kommer äga rum söndagen den 26 april. Då träffas vi på storgården 

kl. 11-13 och gör fint runt och i huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla 

grannar. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd. Mer information kommer att anslås i 

portarna.  
Boende som vill hjälpa till med något som behöver göras utomhus eller i våra allmänna 

utrymmen vid någon annat tillfälle än på trivseldagen är välkomna att höra av sig för att 

få veta vad som behöver göras och få tillgång till utrustning, info@stockholmshus37.se. 

Trädgårdsgruppen söker  intresserade  
Trädgårdsgruppen sköter om våra tre gårdar förutom de insatser som görs på 

trivseldagarna. Är du intresserad att delta i gruppen eller vill hjälpa till med vattning 

under den varma årstiden? Hör av dig till info@stockholmshus37.se. 

Skänk dina utblommade lökväxter till föreningen 
Ställ växterna på storgården utanför nr 14. 

Frivilligt kapitaltillskott senast 30 april 
Vi påminner om att du som vill göra frivilligt kapitaltillskott vid detta tillfälle sätter in 

pengarna så att de finns på föreningens Nordeakonto senast 30 april 2015. De som inte 

har gjort fullt kapitaltillskott har fått skriftlig information i brevlådorna den 4 mars.  

Saknar du din cykel? 
Cykellås har brutits upp och cyklar har flyttats från ett cykelförråd till ett annat, även till 

Södermalmsallén. Om cykeln har blivit stulen, gör polisanmälan. Meddela föreningen via 

info@stockholmshus37.se om du har råkat ut för cykelflytt/stöld. 

Råttgift 
Anticimex har hämtat lådorna med råttgift, inget tyder på att vi har någon frekvent trafik 

av råttor på våra gårdar. Tyvärr har två av fyra lådor försvunnit, en från lillgården och en 

från storgården. Om du ser någon av Anticimex lådor med råttgift vänligen kontakta 

info@stockholmshus37.se. Anticimex vill ha lådorna tillbaka.  

  

Ordinarie årsstämma torsdagen den 21 maj  
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. Kallelse och 

årsmöteshandlingar kommer att delas ut i brevlådorna.  

 

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37  
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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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