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EXTRA	  STÄMMA	  	  
Tisdagen	  19	  november	  18:30	  	  
i	  Bokbinderiet	  i	  källaren	  Varvsgatan	  1A	  
blir	  det	  en	  extra	  stämma	  för	  föreningens	  
medlemmar	  med	  huvudfokus	  att	  rösta	  en	  andra	  
gång	  och	  om	  majoriteten	  så	  vill	  besluta	  om	  att	  
införa	  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	  numer	  är	  54	  istället	  för	  53	  
medlemslägenheter	  i	  föreningen.	  

Vi	  kommer	  även	  att	  informera	  om:	  

• Vad	  vi	  tänker	  göra	  med	  de	  pengar	  vi	  fått	  
in	  av	  försäljningen	  av	  lägenhet	  9	  

• Grönare	  sophantering	  av	  matavfall	  
• Bildandet	  av	  en	  Lokalgrupp	  
• Höghastighetsnät	  
• Grannmiddan	  –	  ett	  förslag	  till	  hur	  vi	  kan	  

fira	  100	  års	  boende	  i	  vårt	  hus.	  

”Riktig	  kallelse”	  kommer	  i	  din	  brevlåda	  någon	  
gång	  mellan	  den	  22	  okt-‐12	  nov.	  enligt	  vad	  våra	  
stadgar	  föreskriver.	  Håll	  utkik!	  	  

Om	  du	  inte	  kan	  komma,	  ser	  du	  till	  att	  ordna	  en	  
fullmakt.	  Du	  hittar	  en	  länk	  till	  en	  sådan	  på	  
hemsidan.	  

FICK	  DIN	  CYKEL	  STÄDDAGSMÄRKNING?	  
Hade	  du	  missat	  att	  sätta	  namn	  på	  din	  cykel	  
innan	  städdagen,	  så	  har	  den	  fått	  en	  lapp	  som	  
det	  står	  ”Märkt	  städdagen”	  på.	  För	  att	  bereda	  
plats	  för	  dem	  som	  använder	  sina	  cyklar	  kommer	  
vi	  att	  flytta	  dessa	  och	  ställa	  dem	  längst	  in	  i	  
källaren.	  

MÅLNING	  AV	  FÖNSTER	  	  
Målningen	  av	  yttersidan	  av	  fönstren	  mot	  
Heleneborgsgatan	  14	  är	  klar.	  

HÖSTENS	  STÄDDAG	  
Höstens	  städdag	  gick	  av	  stapeln	  lördagen	  den	  	  
28	  september	  och	  vi	  var	  många	  fler	  med	  än	  
förra	  året.	  Dels	  var	  fler	  lägenheter	  
representerade	  än	  förra	  året,	  dels	  var	  det	  fler	  
personer	  med	  från	  varje	  lägenhet.	  Kul!	  	  
Räknar	  vi	  bort	  uthyrda	  lägenheter	  och	  
lägenheter	  som	  just	  nu	  byter	  ägare	  var	  vi	  ca	  
60%	  av	  medlemmarna.	  Förra	  året	  var	  vi	  bara	  ca	  
50%.	  Målet	  är	  att	  minst	  75%	  deltar	  -‐	  vilket	  är	  en	  
siffra	  som	  många	  föreningar	  på	  Söder	  kommer	  
upp	  i.	  

De	  som	  inte	  kunde	  vara	  med	  har	  fått	  uppgifter	  
att	  göra	  vid	  ett	  annat	  tillfälle.	  Varvsgatan	  1A	  och	  
1B	  fixade	  sina	  omgående.	  Tack!	  
Heleneborgsgatan	  är	  också	  nästan	  klara,	  men	  
Pålsundsparken	  har	  en	  bit	  kvar.	  Du	  som	  inte	  
gjort	  din	  uppgift	  än	  -‐	  	  gör	  den	  så	  snart	  du	  kan!	  	  

IN	  UTAN	  KOD	  PÅLSUNDSPARKEN	  12?	  
Vi	  har	  vid	  tre	  tillfällen	  under	  september-‐oktober	  
fått	  en	  glasruta	  sönderslagen	  i	  porten	  
Pålsundsparken	  12.	  Vi	  har	  polisanmält	  det	  som	  
inbrott.	  Ett	  sätt	  att	  göra	  det	  mindre	  intressant	  
att	  gå	  in	  den	  vägen	  är	  om	  det	  är	  mer	  liv	  och	  
rörelse,	  så	  gå	  gärna	  in	  och	  ut	  genom	  den	  por-‐
ten.	  Ser	  du	  eller	  hör	  något	  som	  gör	  att	  vi	  kan	  få	  
fast	  den	  som	  förstör	  för	  oss	  –	  hör	  av	  dig	  direkt	  
till	  polisen	  eller	  till	  styrelsen.	  

Att	  laga	  rutan	  kostar	  ca	  1500:-‐	  /gång	  inklusive	  
arbete	  och	  moms.	  Pengar	  som	  vi	  kan	  använda	  
bättre.	  

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.	  

 

       Med vänlig hälsning, 
         Styrelsen 


