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Årsstämman den 25 maj  
Föreningens årsstämma ägde rum den 25 maj. Då protokollen är klara kommer de att 

delas ut i brevlådorna och läggas ut under medlemsdelen på föreningens hemsida.  

 

Anita Eriksson fortsätter som styrelsens ordförande. Viktor Torkelsson, suppleant som 

slutar p g a flytt tackades av. Nyvalda i styrelsen är Mattias Malicki och Magnus Persson.   

 

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fastställdes att Ingemar Stenberg forsätter 

som vice ordförande och att Irene Bladh tar över som sekreterare. Övriga ledamöter är 

Sten Kjellsson, Jan Nätterholm och Michael Keller. Suppleanter är Kaj Majuri, Ann 

Espling, Lars-Gunnar Elgelund, Mattias Malicki och Magnus Persson. Riksbyggens 

ledamot i styrelsen är Christoffer Svensson med suppleant David Isaksson. 

 

Kollektivt bredband och e-postadresser 
Årsstämman beslutade att införa kollektivt bredband och uppdrog åt styrelsen att 

upphandla detta.   

 

Arbetsgruppen går nu vidare med fördjupade analyser av kontraktsförslag från 

leverantörerna Comhem och Ownit (systerföretag till Bredbandsbolaget) innan beslut 

fattas. Bägge förslagen påverkar boende på ett eller annat sätt. Om Ownit väljs så tar de 

över användningen av vårt fibernät från Bredbandsbolaget.  Vi kan då inte fortsätta 

använda e-postadresser som är knutna till Bredbandsbolaget. Om Comhem väljs och om 

man lämnar sitt privata avtal med Bredbandsbolaget stängs även där möjligheten att 

använda e-postadresserna namn@bredband.net.  

 

Vi rekommenderar att de som har e-postadresser som är knutna till Bredbands-

bolaget eller Comhem påbörjar byte till e-postadresser som är fristående från 

bredbandsleverantörer, t ex gmail, outlook, yahoo, icloud.   
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Inventering av cyklar, barnvagnar etc i gemensamma utrymmen som 
cykelförråd och barnvagnsrum 
Cykelinventering har genomförts. Omärkta cyklar har flyttats från de gemensamma 

utrymmena och "paketerats" då de betraktas som övergivna. Senare kommer de att forslas 

bort för återvinning.   

 

Om du missat att märka cykel/barnvagn/snowracer etc som du äger gör det senast 1 

juni med klisterlapp som du tidigare har fått i din brevlåda.  

Om du saknar märkeslappar: Skicka mail till info@stockholmshus37.se  eller lägg en 

lapp i lådan för felanmälan i nr 4. 

Råttgift utlagt  
Anticimex har lagt ut lådor med råttgift på stor- och lillgården efter att boende sett råttor. 

 

Trivseldagarna  
Den planerade trivseldagen den 17 april ställdes in då det regnade, några valde att jobba 

med inomhusaktiviter. Nästa blev den 1 maj. Under båda dagarna hjälptes 35 boende åt 

att göra fint i och omkring huset inför sommaren. Flera boende som inte hade möjlighet 

att vara med hörde av sig till styrelsen för att få en uppgift att göra vid ett annat tillfälle. 

Styrelsen vill framföra ett tack till alla som på olika sätt deltog i arbetet! 

Skötsel av gårdarna i sommar 
Vill du hjälpa till och vattna våra planteringar och krukor i sommar hör av dig till Soili 

Bisi-Ström i nr 14, Anita Eriksson i nr 4 eller skicka ett mail till 

info@stockholmshus37.se. 

Trädgårdsgruppen 
Trädgårdsgruppen efterlyser fler som är intresserade av att utveckla och sköta om våra 

gårdar.  Är du intresserad, kontakta sammankallande i trädgårdsgruppen Soili Bisi Ström 

i nr 14 e-post: bisi-strom@bredband.net. 

Styrelsen hälsar välkommen  
Styrelsen hälsar Amin och Marie Zamayeri som flyttat in i nr 14 samt Marita Sandell som 

flyttat in i nr 10 välkomna till föreningen.  

 

Vänliga hälsningar från styrelsen  
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