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E-post ersätter informationsblad från styrelsen 
Under en tid har styrelsen samlat in boendes e-postadresser och listat dem i syfte att kunna 

skicka ut information via e-post. Merparten av de boende har nu lämnat sin e-postadress. 

Styrelsen har därför beslutat att gå över från pappersinformation i brevlådorna till information 

per e-post. Detta är det sista numret av Vi och vårt hus som delas ut i brevlådorna. Genom 

förändringen kommer det att gå snabbare och enklare att få ut information och det blir även en 

besparing av papper, bläck etc.  

Några få boende har inte tillgång till e-post och till dem kommer Vi och vårt hus även 

fortsättningsvis att delas ut i brevlådan. Du som använder e-post men ännu inte har lämnat 

den kan göra det genom att skicka ett meddelande till info@stockholmshus37.se  . 

 
Störningar i huset 
Här följer några rubriker som handlar om olika typer av störningar i huset och om hänsyn som 

vi boende behöver ta till varandra, ett ämne som engagerar många. 

 
Vibrationer 
Det är angeläget att alla kontrollerar sin tvättmaskin så att den inte står för nära väggen eller 

avloppsröret för att undvika att vibrationer hörs i huset framför allt vid centrifugering. 

Vibrationer fortplantar sig även på långa avstånd och är störande för andra boende.  

Tyst i huset  
Styrelsen får återkommande ta emot klagomål från boende som störs nattetid av sina grannar. 

De flesta som bor i vårt hus har behov av sin nattsömn. Därför är det viktigt att det är tyst i 

huset efter kl 22. Undvik att t ex tappa upp badvatten, spela hög musik, dammsuga, uppträda 

högljutt i trappuppgången eller på annat sätt störa dina grannar på sena kvällar och nätter. 

Om du ska ha fest är det bra att sätta upp en lapp i porten och berätta det för dina grannar i 

förväg. 

Informera dina grannar när du renoverar 
Olika typer av renoveringsarbeten i lägenheterna hörs runt omkring i huset. Informera dina 

grannar när du ska inleda ett renoveringsarbete. Du kan t ex sätta upp en lapp i porten där du 

berättar vad du ska göra och hur lång tid det beräknas ta. Tänk också på att inte börja arbeta 

före kl 8 och att avsluta arbetet före kl 20. 

 

 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
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