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Gott nytt år 2014!  
önskar Styrelsen 

VENTILATIONSRENGÖRING	  +	  SOTNING	  	  	  
VECKA	  8	  (17-‐21	  FEB)	  
	  Vecka	  8	  (17-‐21	  februari)	  kommer	  föreningen	  
att	  genomföra	  rengöring	  av	  frånluftsventilation	  
som	  betjänar	  kök	  och	  badrum	  i	  samtliga	  
lägenheter	  och	  i	  tvättstugan.	  De	  tre	  lägenheter	  
som	  har	  en	  kakelugn	  i	  bruk	  kommer	  även	  att	  få	  
sotning	  av	  denna	  genomförd.	  Entreprenören,	  
Värmdö	  Sotningsdistrikt,	  kommer	  att	  hantera	  
alla	  nycklar	  i	  samband	  med	  arbetet	  och	  det	  är	  
viktigt	  att	  vi	  får	  tillgång	  till	  alla	  lägenheter	  för	  att	  
genomföra	  arbetet	  enligt	  plan.	  	  

Mer	  information	  kommer	  i	  början	  på	  februari.	  
Har	  du	  frågor	  redan	  nu	  är	  du	  välkommen	  att	  
kontakta	  Angélica	  i	  styrelsen	  som	  samordnar	  
arbetet	  (angelica.bjorkenrud@telia.com).	  

NYA	  STADGAR	  	  
Det	  förslag	  till	  nya	  stadgar,	  som	  vi	  antagit	  på	  de	  
två	  senaste	  stämmorna,	  skickades	  innan	  jul	  in	  
till	  Bolagsverket	  för	  registrering.	  På	  grund	  av	  
helgerna	  har	  Bolagsverket	  ännu	  inte	  hunnit	  
börja	  handlägga	  vårt	  ärende,	  men	  när	  de	  väl	  gör	  
det,	  kommer	  det	  ta	  ca	  8	  arbetsdagar	  enligt	  
deras	  hemsida.	  	  

RÅTTOR	  GILLAR	  FÅGELMAT	  
Grannhuset,	  Heleneborgsgatan	  12,	  har	  haft	  
problem	  med	  råttor	  och	  med	  anledning	  av	  det	  
har	  även	  vi	  haft	  Anticimex	  här	  i	  slutet	  av	  
november,	  så	  att	  inte	  råttorna	  skulle	  flytta	  in	  till	  
oss	  istället.	  Anticimex	  berättade	  att	  det	  just	  nu	  
är	  ovanligt	  mycket	  råttor	  ovan	  mark,	  då	  de	  har	  
skrämts	  upp	  ur	  rör	  och	  tunnlar	  av	  arbetena	  med	  
Citybanan.	  	  

Anticimex	  bad	  oss	  också	  särskilt	  om	  att	  i	  år	  INTE	  
mata	  småfåglarna.	  Det	  är	  lika	  ofta	  en	  råtta	  som	  
förser	  sig	  av	  fågelfrön	  och	  talgbollar.	  

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.	  

	  

BANDY	  PÅ	  ZINKEN	  11	  FEBRUARI	  
Det	  var	  flera	  som	  på	  städdagen	  i	  höstas	  pratade	  
om	  att	  det	  skulle	  vara	  kul	  att	  gå	  på	  bandy	  på	  
Zinken.	  Det	  ÄR	  kul	  att	  se	  på	  bandy,	  så	  klä	  dig	  
varmt	  och	  häng	  med	  på	  en	  match!	  

Tisdagen	  den	  11	  februari	  kl.	  19:15	  möter	  
Hammarby	  Kalix.	  Alla	  som	  vill	  ses	  på	  
innergården	  18:30	  för	  gemensam	  promenad	  till	  
Zinken.	  

Biljett	  köper	  du	  själv	  innan	  matchen	  på	  
www.ticnet.se	  och	  de	  kostar	  mellan	  100-‐160:-‐	  

TVÅ	  NYA	  ARBETSGRUPPER	  
Vi	  har	  två	  nya	  arbetsgrupper	  i	  föreningen:	  

Lokalgruppen	  leds	  av	  Tomas	  Boijsen	  och	  har	  till	  
syfte	  att	  titta	  över	  de	  lokaler	  vi	  har	  i	  föreningen	  
och	  komma	  med	  förslag	  till	  hur	  vi	  kan	  använda	  
dem	  så	  bra	  som	  möjligt.	  

Höghastighetsnätsgruppen	  leds	  av	  Ramon	  Wyss	  
och	  har	  till	  syfte	  att	  se	  över	  husets	  infrastruktur	  
för	  bredband/höghastighetsnät	  och	  komma	  
med	  förslag	  på	  framtidens	  lösning	  för	  vårt	  hus.	  

INGA	  BARR	  I	  TRAPPHUSET	  
När	  du	  lyfter	  ut	  din	  julgran	  är	  det	  smartaste	  att	  
lyfta	  ner	  granen	  i	  en	  sopsäck	  innan	  du	  lyfter	  ut	  
den,	  så	  blir	  det	  inte	  så	  mycket	  barr	  i	  trapphuset.	  
Skulle	  det	  ändå	  trilla	  av	  några	  barr,	  sopar	  du	  så	  
klart	  själv	  upp	  dem.	  	  

Stadens	  närmaste	  insamlingsplats	  för	  granar	  är	  
Kristinehovsgatan	  nere	  vid	  Hornsgatan.	  Granar	  
samlas	  in	  fram	  till	  den	  31	  januari.	  

HÖSTSTORMEN	  BLÅSTE	  NER	  TAKPANNOR	  
När	  det	  stormade	  som	  värst	  i	  december	  blåste	  
det	  ner	  några	  takpannor	  från	  taket	  mot	  
Pålsundsparken.	  Tack	  Svensson	  x	  3	  (Bo&Gunvor	  
Swenson	  och	  Kathrine	  Svensson)	  som	  
uppmärksammade	  styrelsen!	  Vi	  lyckades	  få	  hit	  
takkillar	  från	  Birka	  Plåt	  bara	  någon	  dag	  efter,	  så	  
nu	  ska	  takpannorna	  åter	  ligga	  som	  de	  ska.  
 


