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Tack för de fina blommorna  
Sommaren är nästan förbi, men blommorna på våra gårdar är fortfarande fina! Stort 
tack till vår trädgårdsgrupp och medhjälpare för allt fint arbete under sommaren. 
 
Mal i lägenhetsförråd  

Vi vill påminna alla medlemmar att se till sina lägenhetsförråd för mal eller spår av 
mal. Medlemmar som har förråd i Fatburs Kvarngata 2 och 4, våning -1 ska städa 
sitt förråd och återrapportera till styrelsen via Info@stockholmshus37.se så snart 
som möjligt (om ni inte redan har gjort det).  

 

Blekmedel är förbjudet i våra tvättmaskiner 

Använd inte blekmedel i våra tvättmaskiner. Det kan förstöra andras kläder i 
tvättpasset efter.  

Grill, grill, tack för hur fint ni tar hand om den! 
Under sommaren, har det varit många grillfester och tack för att ni har tagit god 
hand om grillen, låt oss fortsätta göra det. 
 

Se upp för främlingar 
Då det nu är mycket folk och många aktiviteter ute i allén och runt vår fastighet, vill 
vi påminna medlemmar att stänga entrédörrar efter sig och att inte ställa upp dessa 
för främlingar. Fråga gärna om någon försöker följa med in i porten som du inte 
känner igen. 
 

Spara energi 
Styrelsen gör en bedömning att energipriserna kommer att vara höga i vinter vilket 

kommer påverka vår gemensamma driftsbudget. Styrelsen har också en önskan att 

slippa höja avgiften. Därför vill vi redan nu uppmana till att spara på värme och 

varmvatten genom att dra ned på onödigt användande genom att:  

 

• Duscha kort tid (helst mindre än 5 min), duscha kallare och stäng vattnet vid 
intvålning. 
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• Använda diskmaskin hellre än att handdiska, fyll diskmaskinen (& 
tvättmaskinen). 

• Vid handdisk, skölj i kallvatten och vänta helst 2 timmar innan du tappar ur 
diskhon så tar vi tillvara värmen. 

• Vrida ner eller stänga av radiatorn om du har varmt inne, kontakta styrelsen 
om du har över 23°C. 

• Vädra endast en kort stund med korsdrag och låt inte fönster eller balkong 
stå öppna en längre stund. 

• Se till att entrédörrar stängs, särskilt när snö och grus kan fastna. 
 

Vi tackar alla för er förståelse och hjälp med att spara energi och kostnader under 

kommande vinter. 

 
Prioriterade arbeten under kommande året 
Efter planeringsdagen, har styrelsen beslutat att under kommande året kommer vi 
att prioritera följande arbeten: att utreda möjlighet med solceller till vår förening, att 
utreda och planera byte av våra entrédörrar, samt att titta över våra tvättmaskiner 
och möjlighet att skapa en övernattningslägenhet. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen 

 


