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Årsstämma 2017 och motioner till denna 
Årsstämman är planerad att äga rum onsdagen den 17 maj kl 19.00.  

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

2017. Skicka din motion till info@stockholmshus37.se eller lägg den i lådan för 

felanmälan i nr 4. 

 

Målning av skador i trapphusen 
Med början 30 januari kommer förbättringsmålning att genomföras i trapphusen Fatburs 

Kvarngata 2, 4, 8, 12 och 14. Hörn med skador kommer att på sikt åtgärdas på annat sätt 

än målas om. 

 

Tänk på detta när det snöar igen  
Vintern kom plötsligt tillbaka i början av januari med rikligt snöfall och kyla, därefter tö.   

Fastighetens tak skottades söndag 8 januari, på natten till 9 januari föll isblock av 

varierande storlek till marken som kan ha kommit från balkonger och fönsterbleck, på 

grund av att snö inte var borttagen och is bildats.  

 

När temperaturen varierar bildas det istappar på en del balkongtak som boende måste ta 

bort. Utanför några balkongskivor samlas det snö som boende bör borsta bort så det inte 

övergår till is. På inglasade balkonger bildas det ibland istappar vid taket och plåten vid 

räcket som måste tas bort av boende. På utbyggnaden från taket på din inglasade balkong 

kan det samlas snö och då behöver du komma överens med grannen ovanför hur snön ska 

tas bort så det inte övergår till is och rasar ned och skadar någon.  

 

Ta även bort snön från fönsterbleck och om is bildats under snön, knacka bort den.  

 

Dörrar och grindar som inte går i lås 
Då kylan slår till kan grindar samt dörrar till entréer, soprum och cykelrum kärva och inte 

gå i lås. Om dörren/grinden inte går igen stryk längs tröskeln för att ta bort eventuellt 

grus, snö, is eller skräp samt kontrollera att inte något är instoppat i låset. Hjälper inte det 

dra igen dörren och kontakta styrelsen, www.stockholmshus37.se eller lägg en lapp i 

lådan för felanmälan i nr 4. 
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Var kastas granen? 
När julen dansats ut kan din julgran fortsätta att lysa upp och värma Stockholm. En 

återvunnen julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Lämna din 

julgran på någon av stadens insamlingsplatser, så räcker julvärmen längre. De julgranar 

som lämnas till återvinningscentralerna blir till biokol. Se bifogat informationsblad som 

också är uppsatt i portarna och som finns på www.stockholmshus37.se   

 

Ny verksamhet i affärslokal  
MyWays lokal på Rosenlundsgatan är på gång att få ny verksamhet. ELKTEK, med 

mobil- och datorservice flyttar in. De har idag verksamhet på Långholmsgatan och vill 

utvidga.  

Kioskverksamheten slås ihop med den i stationshuset. Planen är att flytta kiosken utanför 

spärrarna. 

 

 

Kul med vinter, snö och vackra snögubbar på våra gårdar. Hoppas 
barnen gör nya snögubbar nästa gång när det snöar. 
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