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Ny portkod 
Den 1 oktober byter vi portkod. Du hittar den nya koden i den version av Vi och vårt hus nr 7 
som du fått i brevlådan. 

Höstens städdag 
Höstens städdag äger rum den 24 oktober kl. 11-13. Passa på tillfället att träffa gamla och nya 
grannar samtidigt som vi gör fint i och runt huset efter sommaren. Vi kommer att göra i 
ordning gårdar och rabatter och även städa gemensamma utrymmen inomhus, t ex 
föreningslokalen och barnvagnsrum. Vidare info anslås i portarna före städdagen. Om du inte 
har möjlighet att vara med på städdagen kan du kontakta ordförande Anita Eriksson på 
tel 070-3160675 och komma överens om vad du kan bidra med vid ett annat tillfälle. 

Ordning och reda i och runt huset - grovsopor och tidningsinsamling  
Ett återkommande tema för diskussioner mellan boende och mellan boende och styrelsen är 
ordningsfrågorna. Alla vill vi ha snyggt omkring oss, men ibland förväntar vi oss att ”nån 
annan” tar hand om det vi själva inte velat eller orkat.  
 
Utrymmena för grovsopor respektive pappersavfall behöver hållas i bättre ordning. 
Föreningen har en god service till de boende genom att såväl papper, tidningar och wellpapp 
som grovsopor, elavfall och batterier kan kastas i särskilda utrymmen som föreningen avdelat 
för detta. För att det ska fungera väl behöver alla boende kasta saker på avsett ställe. Alltså 
papper, tidningar och wellpapp i utrymmet vid nr 2 medan grovsopor, elavfall och batterier 
slängs i utrymmet vid nr 12. Vicevärden flyttar varje dag skräp som slängts på fel ställe. 
Frigolit och plast hör t ex hemma bland grovsoporna. Obs att glas och metall slängs i stadens 
insamlingskärl. Byggavfall och stora saker typ spisar, kylskåp m.m. får inte slängas i 
grovsoprummet utan den boende ansvarar själv för att det transporteras bort.  
 
Det är mycket folk i rörelse både dagar och nätter runt huset, såväl boende som 
förbipasserande. Det är ofta stökigt, det slängs skräp, fimpar och snus på marken istället för i 
papperskorgar eller i de askkoppar som är uppsatta utanför portarna. Din hjälp behövs för att 
hålla så bra ordning som möjligt. Boendekostnaden påverkas i förlängningen om föreningen 
behöver anlita städfirma i större omfattning än nu. 
 
I ”Så vårdar vi vårt hus” som du hittar på föreningens hemsida beskrivs föreningens 
ordningsregler. Passa gärna på att ta del av informationen i den när du är inne på hemsidan 
www.stockholmshus37.se . 

Styrelsen 

 


