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Nytt datum för trivseldagen söndagen den 1 maj kl 11-13 

Vi gör ett nytt försök med trivseldag söndagen den 1 maj eftersom den planerade 17 april 

ställdes in pga regn. Vi träffas 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. Boende som vill hjälpa till med något som behöver göras utomhus eller i våra 

allmänna utrymmen vid någon annat tillfälle är välkomna att höra av sig för att få veta 

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

Ta med dina utblommade lökväxter eller ställ dem utanför nr 14 på storgården så 

planterar vi dem på lämpligt ställe. 

 

Inventering av cyklar, barnvagnar etc i gemensamma utrymmen  
Se separat information med märklappar bifogade som delas ut i brevlådorna. Sista dag att 

märka sina cyklar, barnvagnar etc är söndagen den 8 maj men det är bra om det görs 

tidigare. Det som inte är märkt betraktas som övergivet och flyttas bort från de 

gemensamma utrymmena för att senare forslas bort för återvinning.  

  

Renovering av badrum och kök 
Kontakta styrelsen genom mail till info@stockholmshus37.se innan du påbörjar 

renoveringar för att undvika problem i efterhand.  

Tomträttsavgälden  
Styrelsen vet inte mer än det som varit i media och press om eventuella höjningar. Vårt 

gällande Tomträttsavtal med Stockholm Stad förändrades 2011-06-01och upphör 2021-

05-31. Om stadens politiker tar beslut att höja tomträttsavgiften träder det i kraft när vårt 

avtal löper ut. På så sätt har vi möjlighet att analysera hur styrelsen ska hantera 

politikernas beslut. Vi återkommer när vi har mer information.   

Kollektivt bredband 

Styrelsen fortsätter sitt arbete med utvärdering av leverantörerna med anledning av 

Bredbandsbolagets förslag att lämna över till sitt systerföretag Ownit som kan hålla lägre 

pris för gruppanslutning av bredband.   

 

Årsstämma 2016 onsdagen den 25 maj  
Vi påminner om att årsstämman är planerad att äga rum onsdagen den 25 maj kl 19.00 på 

Svärdet, Rosenlundsgatan 44A.  Från kl.18 serveras kaffe och smörgås. Kallelse och 

årsmöteshandlingar kommer att delas ut i brevlådorna. 

Vänliga hälsningar från styrelsen  
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