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Inbrott 

Det har varit inbrott i flera källarförråd. Som vanligt är plan -2 i nr 4 drabbat, men den här 

gången har tjuvar varit inne i förråd även i andra uppgångar. Det är viktigt att vi hjälps åt att 

hålla koll på vilka som rör sig i huset och att portar och dörrar går i lås. Det är viktigt att alla 

källarförråd är låsta då de som gör inbrott går in genom det olåsta förrådet och sedan tar hål 

på gallret mellan förråden. 

Byte av lås 

Under februari planerar styrelsen att installera ett nytt elektroniskt låssystem till alla våra 

ytterdörrar. Det gäller alltså alla dörrar till den yttre huskroppen, t ex dörrar till entréportar, 

soprum och barnvagnsrum. Nuvarande lås och nycklar har använts i tio år och har blivit 

slitna. Många nycklar har under tiden försvunnit och finns i vissa fall hos personer som inte 

borde ha dem. Åtgärden ökar säkerheten och tryggheten för oss som boende genom att vi får 

bättre kontroll över vilka som kommer in i fastigheten. Borttappade nycklar kan spärras så att 

de inte kan användas. Kodlåsen till entrédörrarna kommer att tas bort. Entrédörrarna förses 

med porttelefoner som ger varje lägenhetsinnehavare möjlighet att släppa in sina gäster med 

hjälp av sin egen telefon. Bytet gäller inte lägenhetsdörrar eller till andra privata utrymmen. 

Ett medlemsmöte där mer information ges kommer att äga rum den 11 januari. Kallelse och 

mer information kommer senare. 

Skällande hundar 

Skällande hundar är ett återkommande klagomål som styrelsen får ta emot. Nu klagar boende 

i olika delar av huset på att hundar skäller på dagtid och andra tider på dygnet. Skällande 

hundar är mycket störande och hundägare ska se till att hundar i huset inte skäller. 

Mejladresser 

Styrelsen vill gärna ha mejladresser till boende som har en sådan. Via mejl kan styrelsen 

snabbt få ut information till boende. Skicka ett mejl till info@stockholmshus37.se  så för vi på 

din mejladress på den nya mejllistan. Den som inte har mejladress kommer även i framtiden 

få  information direkt i sin brevlåda. 

Brandsäkerhet 

Styrelsen har ombesörjt att varje lägenhet har fått brandvarnare installerat. Det är viktigt att 

boende ser till att brandvarnaren är på plats och har fungerande batterier, särskilt nu under 

advent och jul med alla tända ljus. 

Pappersavfall i jul 

Styrelsen kommer som vanligt att lägga ut några sopsäckar i varje port som kan användas för 

pappersavfall. Säckarna placeras efter användning i soprummet för returpapper. 

Styrelsen önskar alla boende God Jul och Gott Nytt År! 
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