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Kollektiv Bostadsrättsförsäkring  

Föreningen har via Riksbyggen en kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Länsförsäkringar för 

alla lägenheter i huset. Försäkringsbeskedet delas ut tillsammans med denna information. En 

förbättring jämfört med tidigare är att vid fuktskada i badrum ersätter försäkringen nu det 

ytskikt/kakel som måste rivas och byggas upp för att åtgärda skadan.  

Obs att försäkringen inte ersätter den vanliga hemförsäkringen som var och en bör teckna.  

 

(Länk till försäkringsbrevet finns på hemsidan under rubriken Fastighetsförsäkring på 

vänstra sidan) 

Sophantering 

Styrelsen vill påminna om att grovsoprummet och returpappersrummet nu finns mellan 

portarna 12 och 14 i gatuplanet. I de båda utrymmena finns anslag om vad som slängs var. 

För att sophanteringen ska fungera smidigt och inte leda till ökade kostnader för föreningen är 

det angeläget att boende följer anvisningarna. Kartonger slängs i returpappersrummet i 

kärlet märkt ”Pappersförpackningar och wellpapp”. 

Trivseldag 

Tack alla som deltog i städningen på trivseldagen! Vi gjorde fint runt huset och umgicks med 

grannar. Tack också till de boende som efter kontakt med ordförande Anita Eriksson gjort 

insatser vid annat tillfälle. Många boende kan vara upptagna på trivseldagen och det är alltid 

välkommet med insatser på annan tid än själva trivseldagen.  

Hemsidan 
På hemsidan ligger nu en ny version av föreningens hemsida www.stockholmshus37.se. Vi 

hoppas att du som går in på sidan ska känna att den är nyttig och att du lätt hittar den 

information du söker. Den nya sidan har flera funktioner som den gamla sidan inte hade. 

Tanken är att vi framöver ska kunna mejla ut nyhetsbrevet Vi och vårt hus till de boende som 

har anmält en mejladress. Vi har också gjort en inloggningsfunktion med lösenord för att även 

kunna lägga ut material som inte ska vara tillgängligt för andra än boende i huset. En 

anslagstavla finns bakom lösenordet för att göra det möjligt för boende att annonsera inom 

föreningen, t ex om saker man vill bli av med eller om man behöver barn- eller kattvakt, hjälp 

med blomvattning etc. 

Vi vill be dig som bor i huset att fylla i kontaktformuläret som du hittar under rubriken 

”Kontakt” längst ner till vänster på hemsidan. Klicka på föreningens mejladress 

info@stockholmshus37.se så kommer kontaktformuläret upp. Fyll i namn och mejladress och 

övriga uppgifter så kommer du att få ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på den 

interna webben. 

Vi tar gärna emot synpunkter på nya webben på mejladressen info@stockholmshus37.se . 

Grillning  

När värmen kommer kan det vara lockande att grilla. Det är emellertid inte tillåtet att grilla 

vare sig på balkongen eller på gårdarna.  
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