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Årsavgiften oförändrad 

Styrelsen har haft budgetmöte och beslutat att årsavgiften förblir oförändrad under 2012. 

Uppställda portar och grindar igen! 

Styrelsen har noterat att återigen har det hänt att någon ställt upp portar och grindar genom att 

peta in något i låsen eller på annat sätt. Porten i nr 8 på våning -2 står ofta uppställd. Det är 

strängeligen förbjudet att ställa upp portar och grindar, vem som helst kan komma in i 

fastigheten. Prata med alla familjemedlemmar om detta! Den som ser något som sätts i 

samband med det här problemet kan anmäla det till styrelsen genom mejladressen 

info@stockholmshus37.se .  

Fimpar får inte kastas runt huset 

Nyligen informerade styrelsen om vidtagna åtgärder för att snygga till runt huset. Nu kan 

styrelsen konstatera att det kastas fimpar från balkonger ut på Fatburs Kvarngata, något som 

inte tidigare förekommit. Det är inte tillåtet att kasta fimpar runt huset. 

När snön kommer 

När det blir snö ställs det ut snörakor och kvastar i cykelrum/barnvagnsrum på entréplan och 

med ingång från gårdarna. De boende som vill och har möjlighet får gärna hjälpa till att sopa 

och skotta. 

Vintern och kylan närmar sig. 

Börjar det dra kallt runt fönstren och balkongdörr? Kalldrag kan bero på att det saknas 

gummilist runt fönster och balkongdörr. Den list som bör användas heter P-list och finns att 

köpa t.ex. hos Wirströms Järn och Färg på Folkungagatan. Listen finns i olika längder och på 

förpackningen finns en beskrivning av hur man sätter fast den. 

Var försiktig med tända ljus! 

December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. 

Under advent är brandtillbud i adventsljusstakar vanliga. Vid 3:e och 4:e advent har de första 

ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre. Det räcker med 

en kort glömska för att branden ska vara ett faktum. Statistiken visar att den vanligaste 

orsaken till ljusbränder är att ett tänt ljus lämnats helt utan uppsikt. Ibland uppstår branden 

först när ljuset brunnit ner och antänt ljusstaken eller annat brännbart i närheten. Men det 

förekommer också att ljuset ramlar omkull eller att en gardin fladdrar till och blivit antänd. 

Styrelsen hälsar nya grannar välkomna! 

Mikael Andersson har flyttat in i lägenhet nr 90 i nr 10. 
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