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Höstens trivseldag den 12 oktober 

Nu på söndag den 12 oktober äger höstens trivseldag 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 kan du mejla 

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

tillfälle. 

Utbyggnad av elektroniska lås 

På måndag den 13 oktober kommer Säkerhetsintegrering att börja bygga ut det elektroniska 

låssystemet i vår fastighet. Den här gången kommer utbyggnaden att innefatta inre allmänna 

utrymmen dvs. källarlokaler, tvättstugor, barnvagnsrum och cykelrum samt föreningslokalen, 

bastun och hobbylokalen. Privata dörrar såsom lägenhetsdörrar kommer inte att omfattas av 

utbyggnaden. 

 

Till källarutrymmena, tvättstugorna, barnvagnsrum och cykelrum kommer vi efter 

utbyggnaden att använda samma låsbrickor som vi redan använder till ytterdörrarna. 

 

Till föreningslokalen kommer styrelsen att låna ut brickor för att låsa upp på samma sätt som 

sker med nycklar idag. 

 

Till bastun och hobbylokalen kommer de som har köpt nycklar att få behörighet inlagt på sina 

brickor. 

 

Under en övergångsperiod kommer vi att kunna använda oss av både låsbrickor och nycklar. 

När det elektroniska systemet fungerar bra kommer möjligheten att använda nycklar till dessa 

dörrar att tas bort. 

 

Personal från Säkerhetsintegrering kommer att röra sig i våra lokaler från och med måndag 

den 13:e oktober mellan klockan 8:00 och 17:00. 

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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