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MÅLNING	  AV	  FÖNSTER	  	  
Du	  som	  bor	  i	  trappuppgången	  
Heleneborgsgatan	  14	  och	  har	  fönster	  utmed	  
Heleneborgsgatan	  kommer	  att	  få	  utsidan	  av	  
dessa	  fönster	  målade.	  Arbetet	  kommer	  att	  
genomföras	  inifrån	  respektive	  lägenhet.	  Enligt	  
planen	  sker	  målningen	  i	  slutet	  av	  augusti	  och	  
mer	  information	  till	  specifikt	  berörda	  kommer	  
när	  det	  börjar	  närma	  sig.	  

FÖRENINGEN	  SÄLJER	  EN	  TVÅA	  
Föreningen	  kommer	  att	  sälja	  en	  av	  de	  
lägenheter	  på	  Heleneborgsgatan	  14,	  som	  
tidigare	  varit	  uthyrd.	  Försäljningen	  förbereds	  
nu,	  men	  kommer	  att	  äga	  rum	  efter	  sommaren.	  	  

BALKONGER	  MOT	  RIDDARFJÄRDEN	  
De	  nya	  balkongerna	  mot	  Riddarfjärden	  är	  nu	  
inspekterade	  av	  Stockholm	  stad	  att	  vara	  i	  
enlighet	  med	  bygglovet.	  För	  entreprenören	  
WMP	  återstår	  ett	  antal	  mindre	  justeringar	  och	  
att	  städa	  parkområdet	  nedanför	  bygget	  efter	  
sig.	  WMP	  kommer	  att	  göra	  detta	  under	  
sommaren	  och	  får	  inte	  full	  betalning	  innan	  det	  
är	  gjort.	  

SOMMAR	  PÅ	  BALKONGEN	  
Sitt	  gärna	  på	  balkongen	  och	  njut!	  Har	  du	  
balkong	  mot	  innergården	  –	  tänk	  på	  att	  det	  du	  
pratar	  om	  hörs	  mycket	  väl	  in	  till	  dina	  grannar.	  
Efter	  22:00	  förväntas	  det	  vara	  lugnt	  i	  huset.	  

TÖM	  ALLMÄNNA	  FÖRRÅDET	  	  
Passa	  på	  att	  ta	  med	  dina	  gamla	  möbler	  som	  
hamnat	  i	  Allmänna	  förrådet	  Pålsundsparken	  12	  
till	  landet	  eller	  soptipp.	  Till	  hösten	  tar	  
föreningen	  nästa	  steg	  och	  slänger	  eller	  skänker	  
bort	  det	  som	  stått	  där	  mer	  än	  tre	  månader.	  

SOMMAR	  I	  HUSET	  
Sommaren	  är	  tyvärr	  en	  tid	  då	  fler	  stölder	  sker	  
än	  andra	  tider	  på	  året.	  Var	  litet	  extra	  vaksam	  på	  
vem	  du	  släpper	  in	  genom	  porten	  och	  låt	  inte	  
portarna	  stå	  öppna.	  

VINTERFÖRBEREDELSER	  PÅ	  TAKET	  
Föreningen	  genomför	  just	  nu	  förbättringar	  av	  
tak	  och	  stuprännor.	  Förhoppningen	  är	  att	  vi	  ska	  
slippa	  både	  istappar	  och	  takskottning	  när	  
vintern	  kommer.	  

SOMMAR	  I	  TRÄDGÅRDEN	  
Ät	  ute	  på	  sommaren!	  Sitt	  gärna	  på	  våra	  
uteplatser	  och	  använd	  föreningens	  grillar.	  
Behöver	  du	  fler	  stolar	  eller	  grillar	  finns	  det	  i	  
källaren	  i	  snickeriet	  respektive	  i	  cykelförrådet.	  
Tar	  du	  ut	  ”inne”-‐stolar	  och	  -‐bord,	  se	  till	  att	  
dessa	  inte	  är	  ute	  om	  det	  regnar.	  

RÖKARE	  –	  GÅ	  UT	  I	  PARKEN!	  
Vi	  har	  flera	  medlemmar	  som	  klagar	  över	  
röklukt.	  Du	  som	  röker,	  se	  till	  att	  inte	  röka	  utmed	  
husets	  väggar	  dvs.	  stå	  inte	  i	  en	  port	  eller	  på	  
innergården	  och	  rök.	  Röken	  går	  nämligen	  in	  i	  
lägenheterna	  ovanför	  via	  fönsterventilerna.	  Har	  
du	  besökare	  som	  röker	  ansvarar	  du	  för	  dem	  och	  
även	  att	  alla	  fimpar	  kommer	  bort.	  

Bättre	  att	  gå	  ut	  i	  parken	  om	  det	  ska	  rökas!	  	  

PROTOKOLL	  FRÅN	  STÄMMAN	  
Stämmoprotokollet	  finns	  sedan	  en	  tid	  som	  
utkast,	  men	  saknar	  genomläsning	  och	  påskrift	  
av	  en	  av	  våra	  valda	  justerare.	  Vi	  räknar	  med	  att	  
kunna	  dela	  ut	  protokollet	  efter	  
semesterperioden	  är	  slut.	  
	  
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.	  

 

Ha en riktigt varm fin sommar!
  Styrelsen 


