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Årsstämma  
Årsstämma hålls måndagen den 15 maj kl 19.00 i samlingslokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A. 
Mingel från 18.00. Kallelse inkl. handlingar delas ut före stämman. 

Cykel i telerummet 
Någon har ställt en cykel och lite annan utrustning i telerummet. Är det din cykel eller vet du vems 
det är? Kontakta Ingemar Stenberg senast 1 maj, sedan kommer sakerna att plockas bort. Det är inte 
tillåtet att använda utrymmet för förvaring! 

Porttelefon 
Efter byte av bredbandsleverantör har vissa haft problem att öppna porten med ”femman” på 
telefonen. Det är alltså 5 och inget annat man skall trycka för att porten skall öppnas, dock har detta 
inte alltid fungerat, vilket alltså beror på någon form av tekniskt problem. Se till att ni använder en 
telefon med tonval när ni använder porttelefonen. Problemet är under utredning av vår nya 
leverantör Ownit.  

Trädgårdsintresserade sökes 
Trädgårdsgruppen i föreningen sköter om våra tre gårdar och rabatterna utanför staketet. Under 
senvåren/försommaren kommer trädgårdsgruppen att planera vad som ska planteras i de rabatter 
som det saknar växter. Är du intresserad att delta hör av dig till info@stockholmshus37.se eller 
felanmälningslådan i nr 4, entré. 

Trivseldag 
I slutet av maj eller början av juni kommer föreningen att anordna en trivseldag då vi hjälps åt att 
snygga till inför sommaren. Styrelsen återkommer om datum. 
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Utblommade vårlökar 
Har du utblommade påskliljor eller andra lökväxter får du gärna gräva ner dem i rabatterna utanför 
staketet eller ställa dem utanför nr 14 på storgården. 

Fastighetsförsäkring 
Riksbyggen har inför förfallodag 1 april genomfört en upphandling av fastighets- och kollektiva 
bostadsrättsförsäkringen för Riksbyggens förvaltningskunder. Efter genomgång av inkomna offerter 
har beslutet fallit på en relativt ny försäkringsgivare på den svenska marknaden nämligen Protector 
Försäkring. Protector har växt snabbt på den svenska marknaden. Något som Protector har gjort sig 
kända för är sin snabba skadereglering och sina låga driftskostnader vilka möjliggjort att man lyckats 
hålla ner premienivåerna inom fastighetsförsäkring trots att marknaden i övrigt går tvärt emot med 
premiehöjningar och villkorsförsämringar. 

 

Styrelsen hälsar välkommen till  
Susanna Bjälevik och Johnny Widell som tillträdde lägenhet 07 den 31 mars, Joel Jonasson som 
tillträder lägenhet 44 den 4 maj och Jeanette Liljendahl som tillträder lägenhet 74 den 15 maj 

Vänliga hälsningar och Glad Påsk från styrelsen 


