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Trivseldag

Den 11/11 klockan 11.00 – 13.00 är det sedvanlig trivseldag i föreningen då vi gemensamt 
snyggar upp gårdar och i fastigheten. Kom och träffa grannar, arbeta tillsammans och 
avnjut korv med bröd och dryck efteråt. Kan du inte komma, men ändå vill göra en instats 
så hör av dig till styrelsen för ett arbetsuppdrag.

Nya stadgar

Föreningen har antagit nya stadgar, dessa finns på hemsidan under Vår förening och 
fastighet / Stadgar. För den som får Vi och vårt hus i pappersformat finns möjligheten att få
stadgarna utskrivna på papper. Begäran görs till styrelsen.

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen för 2018/2019 beslutades på styrelsemötet den 12 september och 
finns på hemsidan under Vår förening och fastighet.

Uterummet på storgården

Uterummet på storgården är inte tänkt att användas för cykeparkering utan som ett 
“upplevelsrum” för förskolans barn. Ni som har cyklar där, var vänlig parkera era cyklar I 
ordinarie cykelrum.

Hissdörrsproblematik

Skjutdörren i hissen på entreplan på FK12 har varit ett sorgebarn med mycket krångel och 
många reparationer. En ny dörr har därför beställts, vilken beräknas komma på plats i 
november. Åk till och från plan 1 under tiden. Därifrån är det fyra trappsteg till vändplanen. 
Alternativt kan man gå över loftgången och komma ut i gatuplan på FK10.

http://www.stockholmshus37.se/


Målningsarbeten

Målningsarbetet i källargångar och cykelrum lider mot sitt slut. Tyvärr fick arbetet göras om
i cykelrummet i FK12 -2. Styrelsen vill rikta ett tack för förståelsen för de olägenheter 
målningsarbetet kan ha orsakat boende. Fortsättningsvis kommer taken att målas under 
oktober månad.

Personliga saker i allmänna utrymmen

Ställ inga föremål utanför lägenheten, i trapphusen, i entréer, i portiker, förrådsgångar eller 
andra utrymningsvägar, det är otillåtet enligt brandföreskrifterna. Mer information om 
Ordning & Reda finns på hemsidan.

Upprustning av gårdar

En lättare upprustning av våra innergårdar kommer att ske. Bland annat ska storgårdens 
bänkar få nya träskivor och en bänk kommer att tas bort. Lillgården kommer att få en ny 
gräsmatta.

Cykelrensning

En utrensing av cyklar, barnvagnar och andra saker, som inte har någon ägare från 
cykelrummen kommer att genomföras under hösten. Klistermärken kommer att delas ut, 
vilka ska klistras på det som ska sparas. Övriga saker kommer att rensas ut. Mer 
information kommer.

Slutligen

Styrelsen hälsar våra nya grannar välkomna:

• Ove Gavelin lgh 70, Fatburs Kvarngata 8
• Carin Forsberg och Robert Selin lgh 50, Fatburs Kvarngata 4
• Maria och Thomas Hvitfeldt lgh 39, Fatburs Kvarngata 4

Med vänliga hösthälsningar
Styrelsen


