
NYHETSBREV 

December 2012 

  

 

TÖMNING ALLMÄNNA FÖRRÅDET 
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. 

Tanken med det allmänna förrådet är man 
tillfälligt (max tre månader) ska kunna 
förvara möbler där om man t.ex. ska 
renovera. 

Idag finns det möbler som har stått där 
sedan 2006. Styrelsen kommer att se till att 
förrådet rensas i slutet av februari 2013. 
Det som då stått längre än tre månader, 
kommer att skänkas bort. 

SLUTSPURT STÄDDAG 2012 
Några av de som inte kunde vara med på 
städdagen har fått uppgifter att utföra innan 
jul. Heleneborgsgatan 14 och Varvsgatan 
1B är klara. Varvsgatan 1A och 
Pålsundsparken 12 slutspurtar just nu. 

Du som har fått en uppgift – se till att utföra 
den! Du som redan gjort din – TACK! 

VÅRT HUS FYLLER 100 ÅR 2013 
Vårt hus har byggår 1913 och de första 
hyresgästerna flyttade in i januari 1914. 

Kathrine Svensson har planterat extra 
många lökar på innergården – så gården 
kommer att bli extra 100-års-vårfin! 

Hur tycker du att vi bäst firar vårt hus? 
Ska vi ha ett barnkalas, göra något extra 
av stämman, champagneskål från 
balkongerna eller hur firas ett 100-årigt hus 
på bästa sätt? Prata med någon i styrelsen 
eller maila din idé till info@stamjarnet.se. 

LJUSARE ENTRÉER 
Flera har hört av sig om att det var för 
mörkt i entréerna. Därför har vi nu ändrat 
belysningen så att det alltid är 
stödbelysning tänd längst ner vid portarna. 

 

 

VINTER MED SNÖ OCH IS 
Vi har hjälp av företaget Två Smålänningar 
för snöskottning på innergården och av 
Birka för skottning av tak. Om det kommer 
ner mycket snö och snöskottarna inte 
hunnit med, går det bra att hjälpa till med 
både skottning och sandning. Skyfflar finns 
i Trädgårdsförrådet. Sand finns i den lilla 
blå sandlådan. 

FINARE I SOPRUMMET!!! 
Sedan städdagen i oktober har det varit 
finare i soprummet än på länge. Stort tack 
till alla er som hjälper till att hålla vårt 
soprum fint! 

SKA VI ORDNA BREDBAND? 
Föreningen funderar på att förbättra 
infrastrukturen för bredband i huset. Flera 
företag erbjuder förbättrat bredband och vi 
har tagit in offerter. I andra halvan av 
januari kommer vi att gå ut med en enkät 
för att informera om kostnader och få in era 
synpunkter. 

TVÄTTMASKIN KRÄVER VÅTRUM 
Om du har tvättmaskin i lägenheten tänk 
på att den måste stå i våtrumsmiljö, annars 
finns det risk för att din försäkring inte 
täcker en eventuell vattenskada. Kök är 
alltså normalt inte OK för en tvättmaskin.  

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. 

 
 
 

God Jul och Gott Nytt År! 
önskar 

 Styrelsen 


