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Avgifter 2015  

Styrelsen beslutade på budgetmötet i november om oförändrad avgift för 2015. En extra 

amortering har gjorts från kapitalkostnadspoolen på 1.5 MSEK. 

Våra garage  

Södra Stations garagesamfällighet har gjort en ny upphandling av uthyrning och skötsel 

av garagen. Från årsskiftet kommer Q-park att ersättas av HSB Stockholm. De ansvarar 

för information till boende som hyr garage. Avgiftshöjningen som meddelats av dem är 

inte kopplad till bytet av förvaltare utan beror på att flera av garagen är i behov av 

underhåll.  

Motioner till årsstämma 2015  

För att motioner ska behandlas på årsstämman ska de vara inkomna senast 31 januari 

2015. Skicka din motion till info@stockholmshus37.se eller lägg den i lådan för 

felanmälan i nr 4. Styrelsen planerar att på januarimötet fastställa dag för årsstämman och 

därefter meddela boende. 

Papperssäckar 

Inför julklappsutdelningen kommer papperssäckar att läggas ut i trapphusen. Lägg 

julklappspapper (inga snören) i säcken och ställ den på anvisad plats i kretsloppsrummet 

för papper. Kartonger skärs sönder och kastas som vanligt i kretsloppsrummet.  

Brandsäkerhet 

Det är viktigt att vara observant på brandsäkerheten under advent och jul. Glömda ljus är 

en vanlig anledning till bränder i bostäder. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Det 

åligger boende att se till att brandvarnaren har fungerande batteri. 

Snö 

Snöskyfflar, borstar och sand kommer att ställas i cykel- och barnvagnsrum. Det är alltid 

välkommet när boende gör en insats och skottar /halkbekämpar runt huset. 

Det är också bra om boende håller utkik efter istappar och snö från taken och rapporterar 

om sådana till ordförande Anita Eriksson, tel 070-316 06 75. 
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Styrelsen tackar Lena 
Styrelsen tackar Lena Emanuelsson, som avgått ur styrelsen p.g.a. flytt, för sina 

mångåriga insatser som ordinarie ledamot i styrelsen.  

 
Information via mejl 
Du som får den här informationen på papper i din brevlåda har ännu inte lämnat din 

mejladress till styrelsen. Om du har en mejladress som du använder regelbundet ber vi 

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. 

 

Styrelsen önskar alla boende en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 
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