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Vi och vårt hus nr 1 

 
februari 2022 

 
 
Motioner senast den 28 februari 
Vill du lämna en motion till årsstämma juni 2022, skicka det senast den 28 februari 
till info@stockholmshus37.se eller lämna skriftligt till någon av styrelsemedlemmar. 
 

Kapitaltillskott senast den 31 mars 
Styrelsen har fastställt datum för frivilligt kapitaltillskott till 31 mars 2022. De 
lägenheter som fortfarande har avgift för kapital fick ett erbjudande utdelat i 
brevlådorna 1 februari med information samt maximalt kapitaltillskott angivet. Ett 
informationsmöte hålls 15 feb i föreningslokalen FK14 -2 tr. 
 
Undvik renovering eller flytt under hissbyte 
Snart kommer vårt planerade hissbyte att dra i gång. Schemat har satts upp i 
respektive hiss. Styrelsen avråder medlemmar från att göra någon renovering eller 
större flytt under perioden. Tack ska ni ha för överseendet. 
  

Valberedningen söker styrelseledamöter 
Valberedningen (Jörel Reisch Modig FK 8, Olof Ericsson FK 12 och Anita Eriksson 
FK 4) har börjat med sitt arbete inför årsstämman 2022.  
Är du eller känner du någon i bostadsrättsföreningen som är intresserad att delta i 
styrelsearbetet? Hör av dig till valberedningen!  
Kontaktuppgifter: Jörel: jorel.modig@gmail.com  Olof: olof.ericsson@outlook.com  
Anita: ial.eriksson@gmail.com  
 

Hälsning från trädgårdsgruppen 
Trädgårdsgruppen tar tacksamt emot utblommade hyacinter och andra lökväxter (ej 
amaryllis) samt vissna julrosor som du är på väg att kasta. Julrosorna får nytt liv i 
rabatterna, på Lillgården blommar en julros som planterades i december 2020 och 
en planterad december 2021. Kontakta Anita Eriksson FK4 per mejl 
ial.eriksson@gmail.com eller telefon 070-3160675 att du har växter du vill skänka 
bort.  
Snart är det vår och trädgårdsgruppen börjar om någon månad planera sitt arbete. 
Är du trädgårdsintresserad? Välkommen till trädgårdsgruppen. Kontakta Anita. 
 
 

Info om vår nya vicevärd 
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Från och med årsskiftet har föreningen fått en ny vicevärd (Elisabet, FK12) som ska 
kontrollera att allt är i ordning i soprummen, bastun, föreningslokalen, och 
hobbyrummet, samt sanera eventuella klotter och göra månatlig rondering av våra 
fastigheter.  
 
Främlingar i våra fastigheter 
Senast dagar upptäcktes främmande personer i våra lokaler (tvättstugan eller 
cykelrum). Vi vill uppmana alla medlemmar att se till att stänga dörren ordentligt 
efter sig och inte hålla upp dörren för obekanta. Tack. 
 

 
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen 

 


