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STÄDDAG 13 OKTOBER  
Lördagen den 13 oktober har vi höstens 
städdag. Vi samlas kl. 11:00 på 
innergården. Sedan städar och fixar vi 
fram till ca 13:00 då vi äter lunch 
tillsammans. Tillåter vädret så grillar vi på 
innergården. 
 
Alla boende i huset är välkomna! 
 
Städdagen har två syften: dels ser vi till att 
vårt hus blir tillfixat, rent och fint och dels 
är det en möjlighet att lära känna 
varandra. Båda syftena är lika viktiga. 

Vi kommer i år att kontrollera närvaron. De 
lägenheter som inte finns representerade 
på städdagen kan komma få en uppgift att 
utföra vid ett senare tillfälle. 

Vi vill att du förbereder dig för städdagen 
genom att sätta namn på din cykel. Cyklar 
utan namn kommer vi att ställa undan.  

Har du möbler i det allmänna förrådet på 
vinden Pålsundsparken 12, vill vi att du tar 
bort dem därifrån alternativt tydligt märker 
upp dem med namn, lägenhetsnummer 
och när du kommer att ta bort dem. 

STADGARNA MODERNISERAS 
Arbetet med att ta fram ett moderniserat 
förslag till våra stadgar fortgår. Planen 
framåt ser ut så här: 
 
1. Styrelsen går igenom framtaget förslag 
2. En jurist får granska förslaget 
3. Styrelsen bjuder in föreningens 

medlemmar till ett informationsmöte 
4. Fråga om att byta till de uppdaterade 

stadgarna tas upp på två 
föreningsstämmor. 

 
Mer information kommer. 

 

HÅLL SOPRUMMET FINT 
Det är en förmån att ha ett så stort och bra 
soprum som vi har i vår förening, men det 
är vi som bor här som måste se till att det 
används på rätt sätt – och hålls rent och 
fint!  
 
Därför vill vi påminna om att du ser till att 
locken till soptunnorna går att stänga efter 
att du lagt i din soppåse och att du viker 
ihop dina kartonger så mycket som 
möjligt. Du kan slänga det mesta i 
soprummet, men inte: 
- kemikalier, färg och liknande 
- stora möbler 
- byggavfall från renoveringar. 
 

INTE MAT I BYTESHYLLAN  
På senaste tiden har det stått matvaror i 
byteshyllan. Ett soprum är inte en bra 
plats att förvara mat på och vi vill därför 
inte att byteshyllan ska användas för att 
byta mat med varandra. Fortsätt däremot 
gärna att byta andra småprylar! 
 

NYHETSBREVET VIA MEJL 
Såg du det här nyhetsbrevet först på nätet 
eller i en trappuppgång? 
Om det senare, gå in på vår webbplats 
www.stamjarnet.se och anmäl dig till 
nyhetsbrevet. Då får du ett mejl varje gång 
det kommer ett nyhetsbrev. 
 
Några har anmält sig, men e-mailadressen 
har hunnit bli gammal. Om 
nyhetsbrevsmejlet har ”studsat” tillbaka 
med anledning av att epostadressen inte 
kan hittas på två efterföljande utskick – 
kommer vi att rensa bort den adressen ur 
sändlistan. Tror du att du är en av dem 
som kan ha bytt e-mailadress? Anmäl dig 
på nytt. 
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