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HÖSTENS	  STÄDDAG	  
Höstens	  städdag	  blir	  lördagen	  den	  	  
28	  september,	  med	  start	  kl.	  10:00	  på	  
innergården	  och	  avslut	  vid	  12:30-‐13:00	  med	  
korvgrillning.	  Alla	  i	  huset	  boende	  är	  välkomna!	  

Om	  du	  pga	  av	  bristande	  ork	  eller	  krämpa	  känner	  
att	  det	  blir	  för	  mycket	  med	  själva	  städandet,	  
hoppas	  vi	  ändå	  att	  du	  har	  möjlighet	  att	  vara	  
med.	  Ju	  fler	  grannar	  som	  ses	  desto	  högre	  
stämning	  får	  vi!	  

Även	  i	  år	  kommer	  vi	  att	  kontrollera	  närvaron	  
och	  de	  flesta	  som	  inte	  har	  möjlighet	  att	  vara	  
med	  kommer	  få	  en	  uppgift	  att	  utföra	  vid	  ett	  
annat	  tillfälle.	  	  

Har	  du	  förslag	  på	  någon	  liten	  förbättring	  som	  vi	  
missat	  tidigare,	  men	  som	  skulle	  passa	  utmärkt	  
att	  klara	  av	  under	  städdagen	  –	  maila	  till	  
styrelsen	  på	  info@stamjarnet.se.	  

Har	  du	  en	  högtryckstvätt	  får	  du	  gärna	  ta	  med	  
den.	  	  

TÖM	  ALLMÄNNA	  FÖRRÅDET	  	  
Fram	  till	  och	  under	  städdagen	  tar	  föreningen	  
nästa	  steg	  för	  tömning	  av	  allmänna	  förrådet	  
Pålsundsparken	  12.	  Då	  slänger	  vi	  eller	  skänker	  
bort	  det	  som	  stått	  där	  mer	  än	  tre	  månader.	  På	  
städdagen	  kommer	  vi	  att	  beställa	  en	  container	  
för	  att	  verkligen	  få	  bort	  det	  som	  stått	  länge	  och	  
som	  vi	  inte	  fått	  iväg	  på	  annat	  sätt.	  

MÄRK	  DIN	  CYKEL	  MED	  NAMN	  
Precis	  som	  tidigare	  år	  kommer	  vi	  att	  rensa	  ut	  
gamla	  oanvända	  cyklar.	  De	  som	  förra	  året	  fick	  
en	  lapp	  om	  att	  de	  skulle	  rensas	  bort	  om	  inte	  
namn	  satts	  på	  till	  årets	  städdag,	  kommer	  att	  tas	  
bort.	  

Har	  du	  en	  cykel	  stående	  som	  du	  vill	  ha	  kvar	  –	  
sätt	  namn	  på	  den!	  

MÅLNING	  AV	  FÖNSTER	  	  
Målningen	  av	  yttersidan	  av	  fönstren	  mot	  
Heleneborgsgatan	  14	  har	  inletts	  och	  arbetet	  har	  
kommit	  ungefär	  halvvägs.	  

FÖRENINGEN	  HAR	  SÅLT	  TVÅA	  
Föreningen	  har	  nu	  sålt	  en	  av	  våra	  tidigare	  
hyresrätter	  på	  våning	  3	  Heleneborgsgatan	  14.	  I	  
och	  med	  det	  kommer	  vi	  i	  mitten	  på	  oktober	  att	  
bli	  54	  medlemslägenheter,	  istället	  för	  dagens	  
53.	  Det	  påverkar	  våra	  andelstal	  och	  till	  
extrastämman	  i	  november,	  kommer	  vi	  att	  
informera	  mer	  om	  det	  och	  även	  fastställa	  de	  
nya	  andelstalen.	  

EXTRA	  STÄMMA	  	  
Tisdagen	  19	  november	  18:30	  i	  Bokbinderiet	  
blir	  det	  en	  extra	  stämma	  för	  föreningens	  
medlemmar	  med	  huvudfokus	  att	  rösta	  en	  andra	  
gång	  om	  förslaget	  till	  nya	  stadgar.	  Förslaget	  och	  
mer	  information	  hittar	  du	  på	  föreningens	  
hemsida	  www.stamjarnet.se.	  	  

På	  stämman	  kommer	  vi	  även	  att	  informera	  om	  
och	  fastslå	  de	  nya	  andelstalen	  med	  anledning	  av	  
att	  vi	  då	  är	  54	  istället	  för	  53	  
medlemslägenheter.	  

”Riktig	  kallelse”	  kommer	  några	  veckor	  innan	  
extrastämman	  i	  enlighet	  med	  vad	  våra	  
nuvarande	  stadgar	  föreskriver.	  	  

KÖP	  EN	  LÅSKÅPA	  TILL	  DITT	  SNÄPPLÅS	  	  
Vi	  har	  haft	  två	  inbrott	  
under	  våren-‐sommaren	  i	  
lägenheter	  i	  
trappuppgången	  
Varvsgatan	  1A.	  Ett	  sätt	  att	  
försvåra	  för	  tjuvar	  att	  ta	  
sig	  in	  är	  att	  sätta	  en	  
låskåpa	  över	  vredet.	  Den	  
kostar	  runt	  300:-‐	  och	  köps	  
i	  järnaffären.	  Låskåpan	  är	  lätt	  att	  montera	  och	  
fästs	  under	  låsvredet	  på	  ytterdörrens	  insida.	  

NYHETSBREVET	  VIA	  MEJL	  
Gå	  in	  på	  vår	  webbplats	  www.stamjarnet.se	  och	  
anmäl	  dig	  till	  nyhetsbrevet.	  Då	  får	  du	  ett	  mejl	  
varje	  gång	  det	  kommer	  ett	  nyhetsbrev.	  

Gräset är fortfarande grönt! 
  Styrelsen 


