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Årsavgiften för 2019 oförändrad

Styrelsen beslutade under styrelsemötet den 7/11-2018 att behålla årsavgifterna för 
kapital, drift och bränsle oförändrade under 2019 jämfört med 2018. Styrelsen följer 
noggrant kostnadsutvecklingen för föreningen i syfte att få en långsiktigt sund ekonomi.

Mörka tider

I höst- och vintermörkret tänder vi gärna ljus. Det är trevligt, men kontrollera att 
brandvarnaren fungerar! Styrelsen vill påminna om att det är viktigt att regelbundet kolla 
att batteriet fortfarande fungerar i de brandvarnare som finns i varje lägenhet. Det bör 
finnas minst en brandvarnare per lägenhet och två brandvarnare om lägenheten har fler 
än två rum. Brandskyddsföreningens rekommendation : “Brandvarnares 
övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte
vara större än 12 m". Det finns mer information på vår hemsida där där styrelsen slår ett 
slag för brandfilt och brandsläckare.

Trivseldag

Styrelsen vill riktiga ett stort tack till de som var med och bidrog till höstens trivseldag den 
11 november mellan klockan 11.00 och 13.00. Som vanligt gjordes våra planteringar fina 
och det städades även i gemensamma lokaler. Därefter avslutades det hela med korv, 
bröd och samspråk. Tacket riktas även till de som gör insatser vid andra tillfällen.

Saknar du din cykel?

En utrensning av omärkta cyklar, barnvagnar och andra saker från cykel- och 
barnvagnsrummen har skett. Kontakta styrelsen om just din tingest har försvunnit, den kan
finnas i förrådet för ihopsamlade cyklar och annat. Märk då med klistermärket efter 
uthämtning. Dubbelkolla att din märkta cykel är kvar så att det inte blivit något fel. De 
ihopsamlade omärkta cyklarna kommer senare att forslas bort för återvinning alternativt 
skänkas bort till välgörande ändamål.
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Får du Vi och Vårt Hus på papper?

Distribution via mail är både enklare och sparar på miljön. Har du möjlighet så anmäl din 
email-adress på formuläret under Kontakt på hemsidan eller skicka ett mail med dina 
kontaktuppgifter till info@stockholmshus37.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
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