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Tvättstugorna 
Tvättstugorna bokas med låscylindern. Det är inte tillåtet att boka mer än en tvättstuga 

samtidigt eller att boka på annat sätt än med låscylindern.  

Tänk på att kontrollera att inte tvätten har lämnat ludd i tvättmaskinen. Ta i så fall bort luddet 

så att inte nästa person som tvättar får luddet på sin tvätt.  

Observera att det finns en särskild grovtvättstuga i nr 12, plan 1. Grovtvättmaskinen ska 

användas till mattor, filtar, överkast och andra tunga och/eller mycket smutsiga saker.  

När du har använt torktumlaren är det viktigt att du tar ut filtret som sitter framtill på 

torktumlaren (du ser det när du öppnar luckan) och gör rent det, det fastnar mycket ludd under 

en tumling. Gör också rent tvättstugan efter dig när du är klar. 

Vårens trivseldag 

Vårens trivseldag kommer äga rum söndagen den 18 maj. Då träffas vi på storgården  

kl. 11-13 och gör fint runt huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Mer 

information kommer när det närmar sig. 

Belysning 

Belysningen i våra trapphus har förändrats under året. Vi har färre lampor som lyser när ingen 

är närvarande i trapphuset. Det går att tända samtliga lampor på alla våningsplan, genom att 

trycka på de knappar på väggen som är till för detta. Det finns ganska många sådana knappar i 

vårt hus. Belysningen är då på för fullt i fem minuter innan den återgår i normalläge. Om 

någon lampa inte tänds trots att man trycker på belysningsknapparna behöver lampan bytas så 

i det fallet ska det felanmälas. Notera att trappuppgångarna, våningsplanen och källarplanen 

har skilda belysningssystem så de måste tändas var för sig. 

Inbrott i fritidslokalen 

För några veckor sedan hade vi ett inbrott i fritidslokalen i nr 14 plan -2. Ingenting tycks ha 

blivit stulet men det gjordes åverkan på dörren och styrelsen har polisanmält händelsen. 

 
Styrelsen hälsar välkommen 
Styrelsen hälsar Anders Ricknell som har flyttat in i lgh nr 10 välkommen till föreningen. 

Information via mejl 
Du som får den här pappersinformationen har ännu inte lämnat din mejladress till styrelsen. 

Om du har en mejladress som du använder regelbundet vill vi be dig att du mejlar den till 

info@stockholmshus37.se  Du kommer sedan att få den här informationen via mejl istället. 

Några få boende har inte tillgång till e-post och till dem kommer Vi och vårt hus även 

fortsättningsvis att delas ut i brevlådan. 

 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
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