
Vi och vårt hus nr 4 

Maj 2019 

Finns även på hemsidan www.stockholmshus37.se under Nyhetsblad 

 Välkomna till Årsstämman 21 maj kl.19.00 

Smörgås och bordsvatten serveras från 18:00.  Lokal se kallelse eller i trapphus 

Bostadsrättstillägget, VIKTIGT 

 Kom ihåg att teckna bostadsrättstillägget till din hemförsäkring från 1 juli 2019. Då upphör 
den kollektiva bostadsrättsförsäkringen. 

Trivseldagen 

Styrelsen riktar ett stort tack till de som var med och bidrog på vårens trivseldag den 19 maj. Som 
vanligt gjordes våra planteringar fina och det städades även i gemensamma lokaler. Därefter 
avslutades det hela med korv, bröd och samspråk. Vill du göra insats vid annat tillfälle, hör av dig till 
styrelsen.    

Bevattningshjälp och gräsklippning 

Under sommaren behöver våra planteringar vattnas och till det behövs det flera händer. Detsamma 
gäller att klippa våra små gräsmattor. Är du hemma någon vecka under sommaren och kan tänka dig 
att hjälpa till så kontakta trädgårdsgruppen via Anita Eriksson ial.eriksson@gmail.com 

Trädgårdsgruppen 

Den som är intresserad av trädgård och av att göra våra gemensamma gårdar fina kan med fördel 
vara medlem i trädgårdsgruppen. Nya medlemmar välkomnas!  

Kontaktperson är Soili Bisi Ström i port 14 soibis@outlook.com  

Rabatt hos MyFlowers 

Gör din balkong till din gröna oas! Bädda in den i blommor och grönska! 

Vecka 22 får alla boende i RB Brf Stockholmshus nr 37 10% rabatt vid köp av örter, plantor och 
uteväxter på blomsterbutiken My Flowers. 

Ta med er utskicket/lappen 

Välkommen, Anette My Flowers 

Trappombud 

Vill du göra en insats som trappombud? Trappombuden är: 

• länken mellan styrelsen och boende 
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• de som hälsar nyinflyttade välkomna, mm 

Nu söker föreningen trappombud till Fatburs Kvarngata 2 och 10.  Om du är intresserad, kontakta 
styrelsen. 

  Cykelrensning 

Cykelrensning En utrensning av cyklar, barnvagnar och andra saker har skett, vilket tidigare 
kommunicerats. Gör en sista koll att du har din cykel, barnvagn, etc. Om du saknar något, 

kontakta styrelsen senast den 23/5.  Efter det kommer utrensade cyklar och annat att forslas bort.    

Styrelsen hälsar nya boende välkomna 

Nytillkomna boende hälsas hjärtligt välkomna! 

 Kontaktuppgifter till styrelsen info@stockholmshus37.se eller felanmälningslådan i nr 4 

Får du Vi och Vårt Hus på papper? 

Distribution via mail är både enklare och sparar på miljön. Har du möjlighet så anmäl din email-adress 
på formuläret under Kontakt på hemsidan eller skicka ett mail med dina kontaktuppgifter till 
info@stockholmshus37.se 
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