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NYA STADGAR 
21 mars kl. 18:30 i Bokbinderiet håller vi ett 
första möte om förslaget till nya stadgar. I 
samband med det delar vi ut förslaget och 
lägger sedan upp det på hemsidan.  

18 april kl. 18:30 i Bokbinderiet håller vi ett 
uppföljningsmöte för att svara på frågor och 
ta emot synpunkter på förslaget. 

På årsstämman kommer vi sedan att ha en 
första omröstning om vi vill göra ett 
stadgebyte till det nya förslaget. Det 
kommer att krävas beslut på två stämmor 
för att ett byte ska kunna ske. 

DATUM FÖR ÅRSSTÄMMAN 
Boka redan nu in den 30 maj för 
årsstämman. Inbjudan kommer som vanligt 
4-2 veckor innan. 

BALKONGER MOT RIDDARFJÄRDEN 
Med start vecka 12 (18-22 mars) kommer 
föreningens entreprenör, WMP, att påbörja 
bygget av tre balkonger på fastighetens 
norra sida. Arbetet beräknas vara klart 
vecka 20 (13-17 maj). 

Arbetet kräver byggnadsställning och det 
kommer att damma och bullra till och från 
för boende på Varvsgatan 1A. Håll fönster 
och spaltventil ovanför fönster mot 
Riddarfjärden stängda för att undvika att 
damm kommer in i din lägenhet.  

För dig med befintlig balkong på Varvsgatan 
1A, skydda det du har på balkongen genom 
att täcka över det eller ta bort det under 
byggtiden.  

Vidare kommer det att förekomma 
driftstörningar i upp till tre dagar i 
värmestammarna på Varvsgatan 1A. Det 
beror på att man ska flytta befintliga 
värmeelement i balkonglägenheterna och 
måste då slå av värmen. Detta drabbar inte 
hela lägenheter utan endast de delar som 
ligger i anslutning till den aktuella fasaden.  

Frågor?  
Kontakta Styrelsens Martin Schedin  
tel. 0736330929. 

 

BYTE AV PORTKOD 
Efter påsk byter vi portkod. Ny kod och 
exakt datum kommer att meddelas genom 
lapp i brevlådan ca en vecka innan bytet 
genomförs. 

TÖMNING ALLMÄNNA FÖRRÅDET 
Första steget mot ett tömt Allmänt förråd på 
vinden Pålsundsparken 12 togs den 23:e 
februari. En mängd möbler har nu tagits bort 
och de som står kvar har märkts upp med 
’Bortskänkes’. Nästa steg kommer att bli att 
Styrelsen ser till att dessa skänks bort.  

Tanken med det allmänna förrådet är att 
man tillfälligt (max tre månader) ska kunna 
förvara möbler där om man t.ex. ska 
renovera. Ställer du in något ska du märka 
det med namn och när du kommer att flytta 
bort det. Instruktion finns även vid förrådet. 

SVARA PÅ ENKÄT OM BREDBAND 
Styrelsen behöver din hjälp för att få reda 
på din åsikt om bredband i vårt hus. Se lapp 
i din brevlåda och/eller mail för dig som 
prenumererar på föreningens nyhetsbrev. Vi 
vill ha ditt svar senast 18 mars. 

AVGIFT VIA AUTOGIRO?  
Vill du betala din avgift via autogiro? Mejla 
info@stamjarnet.se eller lägg en lapp i 
föreningens brevlåda, Varvsgatan 1A på 
bottenplanet. Skriv att du skulle vilja ha 
autogiro och ditt namn. Styrelsen ser sedan 
till att du får en blankett, som du kan skicka 
in till Rådrum som sköter föreningens 
bokföring. 

FASTIGHETSÄGARNAs FÖRMÅNSKORT 
Som medlem i en förening som är medlem i 
Fastighetsägarna så kan du få ett 
förmånskort som ger dig rabatt hos ett 
trettiotal leverantörer. Föreningen lägger 
snart ut information om det i din brevlåda.  
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LÅS YTTERDÖRREN  
ÄVEN OM DU ÄR HEMMA 
En granne har i februari blivit bestulen på 
saker när en tjuv gått in i lägenheten när 
ytterdörren varit olåst.  

Tänk på att låsa din ytterdörr  
även fast du är hemma!  

ISTAPPAR 
Den stora mängden istappar vid tak och 
stupränna inåt gården mot Pålsundsparken 
den här vintern tror Birka energi, som sköter 
taket, beror på att plåtrännan som leder 
vatten mot stuprännan har varit skadad. 
Smältvatten från taket har därför valt andra 
vägar och frusit till istappar. Vi kommer 
under våren att åtgärda den trasiga 
plåtrännan. 

LJUS PÅ RÄTT SÄTT 
Lamporna i soprummet är utbytta, så nu är 
det ljusare där och förhoppningsvis kommer 
lysrören att hålla längre.  

Med lysknappen i cykelrummet tänds/släcks 
nu endast ljuset i cykelrummet. Tidigare var 
det samma knapp även för bokbinderiet. 

TILLSTÅND FÖR BYGGSÄCK 
Bygger du om och byggskräp ska forslas 
bort i byggsäck, så är du ansvarig för att se 
till att säcken har tillstånd att stå på gatan. 
Anmälan görs på www.anmalstorsack.se. 
Klagomål har inkommit till föreningen för de 
säckar som stått utanför Heleneborgsgatan 
14 i februari. 

HÅLL UTKIK I BREVLÅDAN 
Nu snart: 
- Info. om Fastighetsägarnas förmånskort 
- Enkät om bredband 
- Information om sophantering 

Efter påsk: 
- Info. om portkodsbyte 

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. 

 

 

Vårsolen lyser på vår del av Söder, 
  Styrelsen 


