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Trivseldagen 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till er som var med under trivseldagen och gjorde det vårfint runt och 

i vår fastighet! 
 

Duvor 
För ett antal år sedan hade vi problem med duvor som byggde bon på 

bl.a. balkonger och problemet har nu återkommit. Testa ett eller flera av 

följande tips som vissa tycker fungerar: 

• Se till att inte förvara dynor eller andra saker som kan locka 

duvor att bygga bo på balkongen på våren. 

• Använd nät eller annat för att avskräcka fåglarna från att landa. 

• Skräm de genom att hänga upp till exempel cd-skivor eller 

konstgjorda rovfåglar. 

• Buntband på balkongräcket, blir som piggar, se bild 

 

Vattning i sommar 
Om någon kan tänka sig att hjälpa till med vattning av blommor och rabatter under sommaren tas 

hjälp tacksamt emot. Om du har möjlighet och är hemma någon period under sommaren, kontakta 

styrelsen genom att lägga en lapp i felanmälningslådan i port 4 eller maila till 

info@stockholmshus37.se. 

Nedskräpning kring fastigheten 
För att vi ska ha en så trevlig miljö som möjligt att vistas i kring vårt hus är det naturligtvis var och ens 

skyldighet att inte skräpa ned genom att kasta skräp eller fimpar från balkong eller fönster oavsett 

om man bor mot allén, en gård eller mot gatan. Vi måste gemensamt se till att vi har en trivsam miljö 

och det minsta man kan begära är att inte vi själva skräpar ned, något vi utgår från att alla håller med 

om. 
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Ny styrelse 
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. Styrelsen ser nu ut som följer: 

Orförande  Anita Eriksson  

Vice ordförande Kaj Majuri   

Sekreterare  Irene Bladh 

Ledamot  Michael Keller 

Ledamot  Sten Kjellsson 

Ledamot  Mattias Malicki 

Suppleant  Magnus Persson 

Suppleant  Jan Nätterholm 

Suppleant  Olof Ericsson 

Suppleant  Maarit Björklund 

Suppleant  Daniel Månsson 

 

Betala din avgift först när avin kommit 

Betala inte din avgift förrän du fått en avi från Riksbyggen. Det gäller både om du brukar få en e-

faktura eller en pappersavi. 

Din hyres/avgiftsavi är försenad men är på väg och kommer att nå dig inom kort. 

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen 


