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Vårens trivseldag söndagen den 17 april kl 11 -13 

Vårens trivseldag kommer äga rum söndagen den 17 april. Då träffas vi på storgården 

kl. 11-13 och gör fint runt och i huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla 

grannar. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd.  

 

Boende som vill hjälpa till med något som behöver göras utomhus eller i våra allmänna 

utrymmen vid någon annat tillfälle än på trivseldagen är välkomna att höra av sig för att 

få veta vad som behöver göras och få tillgång till utrustning, info@stockholmshus37.se. 

 

Ta med dina utblommade lökväxter eller ställ dem utanför nr 14 på storgården så 

planterar vi dem på lämpligt ställe. 

Kollektivt bredband 

Styrelsen har hållit två informationsmöten.  Vid det andra mötet fick boende veta att 

Bredbandsbolaget under dagen kommit tillbaka med ett nytt förslag (i samarbete med ett 

systerföretag) då de insåg att de höll på att förlora affären.  Styrelsen ska nu utreda även 

detta alternativ.   

 

Kollektivt bredband innebär alltså att föreningen tecknar ett avtal som omfattar alla 

lägenheter och tar kostnaden för det som ingår i grundutbudet. Styrelsens uppfattning är 

att kostnaden ryms inom lagd budget för drift.  Det är endast tillägg till grundutbudet som 

leverantören fakturerar boende direkt.  

 

Man behöver inte ansluta sig utan kan fortsätta med sin nuvarande lösning men på egen 

bekostnad.  Tidpunkten är också valfri.  

Pingis i föreningslokalen 

Om man vill spela pingis i föreningslokalen kan man numer låna nyckelbricka hos både 

Kristina Flike/Per Johansson i 12:an och Valerie Dubois/Olof Ericsson i 12:an.  

 

Årsstämma 2016 onsdagen den 25 maj  
Vi påminner om att årsstämman äger rum onsdagen den 25 maj kl 19.00 på Svärdet, 

Rosenlundsgatan 44A.  Från kl.18 serveras kaffe och smörgås. Kallelse och 

årsmöteshandlingar kommer att delas ut i brevlådorna. 

Vänliga hälsningar från styrelsen  
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