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Det är vintersäsong 

Det finns piassavakvastar, snöskyfflar, spadar, sand och isväck utplacerade runt omkring i 

vårt hus för de som vill göra en insats mot snön. Utrustningen finns placerad i cykelrummen 

nr 2-2, nr 4 mot nr 2 och nr 4 mot nr 8, nr 10 entré, nr 12 -2 och nr 14 vändplan. 

 

Håll koll på din egen balkong och fönsterbleck och ta bort snö och istappar som bildas på 

utsidan för att undvika att dessa ramlar ned på gående. Tänk på att risken för bildande av 

istappar finns på inglasade balkonger. Det är också bra om boende håller utkik efter istappar 

och snö från taken och rapporterar om sådana finns. 

Brandskydd 

Det är viktigt att vara observant på brandsäkerheten och särskilt nu under advent och jul - 

glömda ljus är en vanlig anledning till bränder i bostäder. Lämna inte tända ljus obevakade. 

 

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och det åligger boende att se till att brandvarnaren 

har fungerande batteri. ICA erbjuder ett bra och prisvärt paket med bland annat 

brandsläckare och brandfilt: 

http://www.icahemma.se/brandskyddsset-vit-nexa-p-47609-c-1901.aspx 

Papperssäckar för omslagspapper 

Inför julklappsutdelningen kommer papperssäckar att läggas ut i trapphusen. Lägg 

julklappspapper (inga snören) i säcken och placera den i kärlet för pappersförpackningar och 

kartonger i kretsloppsrummet för papper. Kartonger skärs sönder och kastas i samma kärl 

som papperssäcken. Snören läggs i hushållssoporna 

Okända besökare 

Vi har haft incident med besökare som mer eller mindre trängt sig in. Styrelsen ser allvarligt 

på detta och påminner att man som bostadsrättshavare har ansvar för sina gäster. Det är 

viktigt att vi alla hjälps åt att inte släppa in okända i huset för att undvika försök till brott. 

Vänta också in att dörren till entrén går i lås efter passage. Lämna inte dörren uppställd utan 

tillsyn. Fråga gärna okända vilka de ska besöka. Ett tips är att ta en annan ingång in i huset 

om det skulle kännas hotfullt. Informera gärna era gäster om att använda porttelefonen vid 

besök i stället för att smita med in så minskas eventuella incidenter. 

Kameror i återvinningsrummen 

Numera är återvinningsrummen kameraövervakade för att stävja missbruk, såsom att slänga 

annat avfall än som är tillåtet. 

http://www.stockholmshus37.se/
http://www.icahemma.se/brandskyddsset-vit-nexa-p-47609-c-1901.aspx


Årsavgift 2018 

Styrelsen har beslutat om oförändrad årsavgift för 2018 för drift, bränsle och eventuell 

kapitalkostnad. 

Styrelsen hälsar välkommen till 

Linn Xiaohua Li och Yingfu Xie som flyttat in i lägenhet nr 95, Fatburs Kvarngata 12 

Får du nyhetsbrevet i brevlådan? Anmäl epost om du har! 

Om du har en epost-adress är det bra om du anmäler den till styrelsen så vi kan skicka ut 

nyhetsbrevet elektroniskt till dig. Det spar både administration och miljö! Maila 

tillinfo@stockholmshus37.se så läggs adressen in i systemet.  

Till slut 

Önskar styrelsen alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År 

 

https://maps.google.com/?q=Fatburs+Kvarngata+12&entry=gmail&source=g

