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Vi och vårt hus nr 5 

juni 2022 
 
Tack för årsstämman   
Årets stämma genomfördes den 13 juni. Det blev en rekordanslutning med 63 
deltagare. Tack alla för visat engagemang. 
 
Vårens trivseldag  
Vårens trivseldag ägde rum den 15 maj. Det var en god uppslutning och vi tackar alla 

medlemmars insatser för att hålla våra gårdar och andra utrymmen rena och fina.  
 
och bortforslade cyklar… 
En hel del ägarlösa cyklar har flyttats bort till Port 2, våning -2 i trivseldagen. Om du mot 

förmodan har glömt ta bort lappen från din cykel, finns det fortfarande chans att hitta den 

tillbaka där. Cyklarna kommer att skänkas borta till återvinningsföretag.  

Hjälp sökes till vattning under sommaren och trädgårdsgruppen 

Trädgårdsgruppen som sköter planteringarna på våra gårdar behöver förstärkning inför 

sommarsäsongen främst med vattning. Vi söker därför boende som kan tänka sig att ställa 

upp någon vecka under sommaren och vattna vid behov på någon av gårdarna. Man vattnar 

med slang; på Lillgården och Mellangården finns det inkopplade slangar. På Storgården 

vattnar man med en slangvagn som står i förrådet. 

Om du är intresserad, kontakta Anita Eriksson, ial.eriksson@gmail.com, och tala om vilken 

vecka/vilka veckor du kan ställa upp och vilken gård du helst tar hand om. 

Om du har intresse för mer trädgårdsgöra, dvs delta i att se över rabatter, planera inköp, 

handla plantor, plantera och ansa, så är du välkommen till Anita också. 

Ohyran i lägenhetsförråd  

Vi har tyvärr fått mal i förråden på Fatburs Kvarngata 4 våning -1. Alla där måste städa sina 

förråd noga och säkerställa att man inte har drabbats. Titta till tyger och mattor speciellt, 

tvätta om så behövs.  

Om man förvarar något av tyg i förråden så måste man plasta in det. Det gäller i alla 

bostadsföreningens förråd.  

Den nya grillen gör succé - tack för hur fint ni tar hand om den! 

Sedan den nya grillen kom på plats är det redan flera sällskap som tagit tillfället i akt, och 

sedan lämnat den i fint skick! Detta bådar gott för trivseln i föreningen i sommar! 
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Här följer några ordningsregler för grillen: 

• Grilla med locket stängt i möjligaste mån, för att undvika os. 

• Använd skorstenständaren (instruktionsfilm på youtube: här) i stället för tändvätska. 

Det minskar oset och tar bort bismaken i det du grillar. Och glöden kommer igång 

snabbare! 

• Rengör grillen och diska grillbesticken dagen efter, lämna den så som du själv skulle 

vilja finna den. 

• Det finns en hink för aska, använd den. Det finns en sidolucka på grillen där det går 

att tömma askan. 

 

Tänk på att grillen är ett test under den här sommaren, för att utreda om den är till mer glädje 

än förtret för medlemmarna, så låt oss fortsätta ta hand om den tillsammans! 

 

Om du har synpunkter på något som du märkt av i samband med att det grillas - positivt så 

väl som negativt - återkoppla det gärna i anslutning till händelsen 

till ordforande@fastmail.com. Så även tips om grillens placering, reflektioner eller 

förbättringsförslag. Grillen kommer att utvärderas av styrelsen i slutet av sommaren. 

Stamspolningen 
En stamspolning har precis genomförts. Om du upplever problem efter stamspolning, anmäl 

gärna till styrelsen via info@stockholmshus37.se. Kom ihåg att golvbrunnar och vattenlås 

inne i lägenheterna är den boendes ansvar.  

 

För att minska uppbyggnaden framöver skall följande iakttas: 

Matfett & olja från matlagning skall slängas i soppåsen, om fettet spolas ner i avloppet 

kommer det att stelna & fastna i avloppen & stammarna. Använd hushållspapper eller 

matskrapa för att ta bort fett från stekpanna. Frityrolja hälls i mindre petflaska eller liknande.  

Endast toapapper får slängas i WC-stolen. Bomullstussar, bindor, blöjor etc. skall inte 

spolas ner i WC-stolen. Även pappersservetter skall läggas i soppåsen eftersom de till 

skillnad från toapapper inte löses upp utan fastnar och täpper till avloppsstammarna.  

Om hissarna 
Ytterligare två nya hissar FK2 & FK14 togs i bruk fredag 3 juni, nu startar arbetena med 

hissarna FK8 & FK10. En del målningsarbeten återstår på de nya hissarna samt att skrot i 

trapphus skall forslas bort. När plåtar, lister & schaktbotten skall målas kommer kortare 

avbrott att uppstå.  

 

De nya hissarna har vissa inkörningsproblem där dörrarna behöver efterjusteras efter någon 

dag. Problemet verkar försvinna efter ca en vecka. Om detta händer nätter & helger är det 

bara för boende att felanmäla direkt till AMSLER, dagtid kan ni bara meddela något av 

hissteamen. Försök inte att själv tvinga igen dörrarna eftersom det kan medföra 

säkerhetsproblem. 

 

Ha en trygg och trevlig sommar 
Önskar styrelsen 
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