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Höstens trivseldag 

Höstens trivseldag äger rum söndagen den 23 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. 

Brandsläckare 

I våras gjordes en brandskyddsbesiktning av fastigheten. Den ledde till att brandsläckare 

installerades i tvättstugorna samt i föreningslokalen och i bastun. Även andra åtgärder har 

genomförts för att försvåra för eld att sprida sig i huset. 

Nytt trappombud 

Eftersom nuvarande trappombud i nr 4 har avsagt sig uppdraget efter många år söker styrelsen 

nytt trappombud. Ombudets roll innebär främst att välkomna nya boende till trappuppgången. 

Uppdraget som trappombud är ett tillfälle att knyta kontakt med dina grannar. Du som är 

intresserad av uppdraget kan kontakta ordförande Anita Eriksson på tel. 070-316 06 75 eller 

e-post ial.eriksson@bredband.net för att få veta mer.  

Storgården 

Efter att förskolan Baltazar flyttat från fastigheten har det blivit möjligt att använda 

Storgården som är belägen mellan uppgångarna 8-14 på annorlunda sätt än tidigare. Styrelsen 

avser därför att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram förslag. Du som är 

intresserad av att delta i arbetsgruppens arbete är välkommen att kontakta Irene Bladh, tel. 

070-310 60 99 eller e-post irene.bladh@bredband.net.  

Byte av koppelhake 

Glasrutorna i fönster och balkongdörrar hålls samman med plast- eller metallhakar sk. 

koppelhake. Om de går sönder kan det vara svårt att öppna och stänga fönstret och det är stor 

risk att fönstret skadas. Föreningen har ett antal koppelhakar liggande på kontoret. Du som 

behöver byta ut trasiga koppelhakar lägg ett meddelande i felanmälningslådan i nr 4 eller 

maila till info@stockholmshus37.se. Skriv namn, lägenhetsnummer, hur många hakar du 

behöver och om de ska vara i plast eller metall. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. 

Styrelsen hälsar nya boende välkomna 

Kent-Ove Lindström har flyttat in i lägenhet nr 27. 

Marita och Lars-Göran Malmqvist har flyttat in i lägenhet nr 39. 

 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen 
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