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Vårens trivseldag 

Som styrelsen har informerat om tidigare äger vårens trivseldag rum söndagen den 18 maj. Då 

träffas vi på storgården kl. 11-13 och gör fint runt huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya 

och gamla grannar. Om du inte har möjlighet att vara med den 18:e kontakta 

info@stockholmshus37.se för att få en uppgift som du kan göra vid ett annat tillfälle. Två 

boende har redan hört av sig och det är förstås glädjande. 

Årsstämman 

Föreningens årsstämma äger rum onsdagen 21 maj kl 19. Vi håller till på ny adress, Svärdet, 

Rosenlundsgatan 44 A, gå in genom receptionen. Årsmöteshandlingarna har delats ut till 

samtliga boende. 

Trädgårdsgruppen 

Trädgårdsgruppen behöver utökas med fler boende som vill ta hand om föreningens 

planteringar och utemiljö. Skriv ett mejl till info@stockholmshus37.se eller lägg en lapp i 

felanmälningslådan i nr 4. 

Vattningshjälp 

Till sommaren kommer vi att behöva vattna våra planteringar och gräsmattor. 

Trädgårdsgruppen tar ett stort ansvar, men fler behöver hjälpa till. Du som är intresserad är 

välkommen att kontakta info@stockholmshus37.se eller lägg en lapp i felanmälningslådan i 

nr 4. 

Nytt lusthus på storgården 

Förskolans förråd på storgården har byggts om till ett lusthus som ska användas av förskolans 

barn.  Det är inte tillåtet att ställa saker i lusthuset, t ex cyklar. 

Nästa tillfälle för tillfälligt kapitaltillskott 

Styrelsen har beslutat att den 30 april 2015 blir nästa tillfälle då det är möjligt för den som så 

önskar att göra ett frivilligt kapitaltillskott. Mer information kommer under första kvartalet 

2015. 

Fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg 

Föreningen tecknar fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar via 

Riksbyggen. Det nya försäkringsbrevet har kommit och det bifogas detta nyhetsbrev. 

Bostadsrättstillägget ska inte förväxlas med hemförsäkringen som varje boende måste teckna. 
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Kretsloppsrummen stängs nattetid 

Ordningsproblemen i kretsloppsrummen fortsätter. Som ett ytterligare försök att komma 

tillrätta med problemen med att boende kastar saker som inte får kastas i kretsloppsrummen 

har styrelsen beslutat att kretsloppsrummen kommer att hållas stängda kl 22.00-06.00 fr o m 

den 15 maj 2014. 

Skötsel av vändplanen utanför nr 12 och 14 

Mot en årlig ersättning ansvarar vår grannförening året runt för skötseln av vändplanen 

utanför nr 12 och 14 och trappan till allén. Fel anmäls på vanligt sätt till 

info@stockholmshus37.se eller genom att lägga en lapp i felanmälningslådan i nr 4. 

 

Styrelsen hälsar välkommen 
Styrelsen hälsar Charly Flores Flores som har flyttat in i lgh nr 3 och 

Valery Dubois och Olof Ericsson som har flyttat in i lgh 100 välkomna till föreningen. 

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

mejladress till styrelsen. Gör detta genom att mejla 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. 

 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
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