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Nya stadgar 
Föreningens nya stadgar är registrerade hos Bolagsverket och gäller från 27 augusti 2013. 
Stadgarna finns att ta del av på föreningens webb www.stockholmshus37.se . Den som önskar 
få stadgarna på papper kan vända sig till Sten Kjellsson  tel 08-720 44 21 eller lägga en lapp i 
felanmälningslådan 
 
Frivilligt kapitaltillskott 
Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som håller på och planerar för ett första tillfälle för 
frivilligt kapitaltillskott. Planeringen innebär att beslut om frivilligt kapitaltillskott ska fattas 
på styrelsens budgetmöte den 9 oktober. Informationsmöten kommer ske i mitten av oktober 
och tillfället för kapitaltillskott blir 29 november då också själva beloppet ska betalas in av 
den boende som väljer att göra ett frivilligt kapitaltillskott. Förutom informationsmötena 
kommer skriftlig information att delas ut i mitten av oktober. 

På årsstämman valdes ny styrelse 

 
Nedre raden från vänster: Sten Kjellsson, Viktor Torkelsson, Ingemar Stenberg, Anita 
Eriksson, ordf, Victor Axelsson, förvaltare. Övre raden från vänster: Lotta Nannmark, Lena 
Emanuelsson, Ann Espling, Kaj Majuri, Jan Nätterholm, Michael Keller. På bilden saknas 
Irene Bladh. 
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Golvet utanför föreningslokalen och bastun i nr 14 plan -2 
Golvet utanför föreningslokalen och bastun repareras för närvarande med anledning av en 
fuktskada. Ytan har flytspacklats och det är inte tillåtet att gå på den förrän tidigast onsdag 
den 11 september.  
 
Styrelsen hoppas att åtgärden med golvet och att det inte går att komma in i lokalerna inte 
förorsakar alltför stora besvär för boende. Styrelsen beklagar att ingen information har 
lämnats om detta tidigare. 

Trivseldag den 29 september 
Höstens trivseldag äger rum söndagen den 29 september. Boka in tiden 11-13. Då ska vi göra 
fint runt huset inför hösten. Det kan också bli tillfälle att ägna oss åt en del inomhusarbete. 
Trivseldagen är ett tillfälle att träffa gamla och nya grannar. Som vanligt avslutar vi med korv 
och bröd. Mer information kommer att anslås i portarna. 

Styrelsen hälsar nya boende välkomna 
Styrelsen hälsar välkommen till Vincent Andersson som har flyttat in i lgh 14, 
Eveline Lindström & Rasmus Eklund som har flyttat in i lgh 81, 
Jan Curylo som har flyttat in i lgh 58, 
Daniel Josefsson som har flyttat in i lgh 84, 
Göran Roxlid som har flyttat in i lgh 90 och 
Pia Liverbro & Mattias Eriksson har flyttat in i lgh.7. 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen  
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