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Vi och vårt hus  
nr 6 Juni 2015 

www.stockholmshus37.se  

 

Vårens trivseldag 
Söndagen den 26 april genomfördes vårens trivseldag. Ett trettiotal boende hjälptes 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 boende som på olika sätt deltog i arbetet! 

 

Vattna våra planteringar och krukor i sommar? 
Vill du hjälpa till att vattna i sommar hör av dig till Soili Bisi-Ström i nr 14 eller Anita 

Eriksson i nr 4. 

 

Bänkbord i trä bortskänkes  
Den röda möbelgruppen på storgården ska kompletteras med ett till bord och stolar. Det 

stora bänkbordet i trä ska tas bort och skänkes mot att man fraktar bort det från 

storgården. Anmäl intresse till info@stockholmshus37.se, ”Först till kvarn” får det.  

Föreningsstämmor 
Föreningens ordinarie årsstämma ägde rum den 21 maj samt en extra stämma för beslut 

om ändring av stadgar den 9 juni. Stämmorna beslöt enhälligt att ändra stadgarna i 

enlighet med utsänt förslag. De nya stadgarna gäller när bolagsverket har registrerat dem. 

 

Protokollen har delats ut i brevlådorna och kommer även att återfinnas under 

medlemsdelen på hemsidan www.stockholmshus37.se.  

Styrelsen 
Styrelsen består nu av Anita Eriksson (som fortsätter som ordförande), Ingemar Stenberg 

(vice ordförande), Ann Espling (sekreterare). Övriga ledamöter är Sten Kjellsson, 

Michael Keller och Jan Nätterholm. Suppleanter är Kaj Majuri, Viktor Torkelsson, Irene 

Bladh och Lars-Gunnar Elgelund (ny).  Riksbyggens representanter är Sara Hamilton 

ledamot och Sophia Markovic suppleant. 

 

Styrelsen träffas för planeringsmöte den 26 augusti. Styrelsemöten äger sedan rum den 9 

september, 19 oktober, 11 november (budgetmöte), 30 november och 27 januari. 

Styrelsen träffas i föreningslokalen i nr 14 plan -2. Boende som vill ta upp ett ärende för 

behandling av styrelsen kan anmäla det till ordförande eller sekreterare senast en vecka 

före respektive möte. 
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Fastighetsförsäkring och kollektiv bostadsrättsförsäkring 
Föreningen tecknar fastighetsförsäkring och kollektiv bostadsrättsförsäkring hos 

Länsförsäkringar via Riksbyggen. Det nya försäkringsbrevet för bostadsrättsförsäkringen 

har kommit och det bifogas detta nyhetsbrev. Nytt försäkringsnummer från 2015-04-01. 

OBS! Bostadsrättsförsäkringen ska inte förväxlas med hemförsäkringen som varje 

boende måste teckna. 

Frivilligt kapitaltillskott 30 april 2015 
Föreningen har fått in 8,5 miljoner genom detta tillfälle för frivilligt kapitaltillskott. Alla 

boende som nu gjort kapitaltillskott har fått bekräftelse genom lapp i brevlådan och 

kommer från juli månad att betala den nya justerade avgiften.  

 

Varmvattnet och handdukstorken 
I entréerna har meddelats att varmvattenscirkulationspumpen inte fungerar, ett större 

läckage har uppstått i cirkulationspumpenheten för varmvatten. Sedan en tid är en 

tillfällig cirkulationspump med mindre kapacitet installerad. Detta kan innebära att 

handdukstorkarna inte blir varma förrän man spolat varmvatten ett tag.  Den nya 

frekvensstyrda pumpen med större kapacitet beställdes omgående och beräknas bli 

installerad om c:a 5 veckor. Tyvärr är leveranstiden så lång. Till dess att den nya pumpen 

är installerad kommer föreningen eller Riksbyggen inte att genomföra några kontroller 

eller åtgärder avseende kalla handdukstorkar. 

 

Anmäl förkommen nyckelbricka!   

Kom ihåg att anmäla till styrelsen om du förlorar en nyckelbricka. Det elektroniska 

låssystemet har en stor fördel genom att det är möjligt att avprogrammera en nyckelbricka 

om den har kommit bort eller om den inte behövs längre. Anmäl via hemsidan 

www.stockholmshus37.se eller lägg en lapp i brevlådan för felanmälan i nr 4, så snart du 

förlorar en nyckelbricka så kan det undvikas att brickan används av obehöriga. 

Grillning 
Vi påminner om att det i vår förening inte är tillåtet att grilla på balkongen eller på våra 

gårdar av brandsäkerhetsskäl och för att inte grannar ska störas av oönskat matos.  

 

Information via mejl 
Du som får den här informationen på papper i din brevlåda har ännu inte lämnat din 

mejladress till styrelsen. Om du har en mejladress som du använder regelbundet ber vi 

dig att du mejlar den till info@stockholmshus37.se. Du kommer sedan att få den här 

informationen via mejl istället. Några få boende har inte tillgång till e-post och till dem 

kommer Vi och vårt hus även fortsättningsvis att delas ut i brevlådan. 

 

 

Styrelsen önskar boende en riktigt skön sommar! 
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