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Höstens trivseldag den 12 oktober 

Söndagen den 12 oktober kommer höstens trivseldag äga rum. Vi träffas på storgården  

kl 11-13 och hjälps åt att göra fint i och runt vårt hus inför höst och vinter. Som vanligt 

avslutar vi med att äta korv och bröd tillsammans. Ta tillfället i akt att träffa nya och gamla 

grannar. Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på 

info@stockholmshus37.se  så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle. 

Träbordet på storgården 

Har du ställt ut ett träbord på storgården? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har 

ställt dit bordet. Vill du vara snäll och ta kontakt med oss på mejl info@stockholmshus37.se. 

Stamspolningen vintern 2014 

Styrelsen har framfört stark kritik mot Ragnsells sätt att genomföra stamspolningen i vår 

fastighet vintern 2014. Resultatet är att Ragnsells längre fram i höst kommer att göra om 

stamspolningen. Styrelsen beklagar att det innebär olägenheter för boende som återigen måste 

bereda Ragnsells personal tillträde till lägenheten. Mer information kommer så snart det finns 

en tidplan för arbetet. 

Vändplanen utanför nr 12 och14 

Föreningen har gjort en överenskommelse med grannföreningen, Brf Brinckan-Lehusen, och 

Stockholm stad när det gäller skötseln av vändplanen utanför nr 12 och 14. Skötseln av 

vändplanen, t ex snöröjning och planteringarna, är ett gemensamt ansvar. Kostnaderna 

fördelas mellan vår förening, 40 %, grannföreningen, 40 % och Stockholms stad, 20 %. 

 

Underhåll av fönster och dörrar 
Bostadsrättsinnehavaren har enligt Bostadsrättslagen kap 7 § 12 ansvar för att hålla 

lägenheten i gott skick. Till detta nummer av Vi och vårt hus bifogas en instruktion för 

underhåll av fönster och dörrar. 

 

Styrelsen hälsar välkommen 
Styrelsen hälsar välkommen till Min Li som har flyttat in i lgh nr 58, 

Isa Gaardsdal som har flyttat in i lgh 73, 

Alexander och Karin Gravèn som har flyttat in i lgh 95 och 

Anders Wikström som har flyttat in i lgh 96. 

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

mejladress till styrelsen. Om du har en mejladress som du använder regelbundet ber vi dig att 

du mejlar 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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