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ÅRETS	  STÄMMA	  
Torsdagen	  den	  22	  maj	  kl.	  18:30	  i	  Bokbinderiet	  
är	  det	  dags	  för	  årets	  stämma.	  Då	  kommer	  vi	  
bland	  annat	  ta	  beslut	  om	  ytterligare	  två	  
balkonger	  mot	  Riddarfjärden	  och	  få	  höra	  mer	  
om	  lokal-‐	  och	  höghastighetsnätsgruppernas	  
förslag.	  Vi	  kommer	  också	  att	  informera	  om	  
insamling	  av	  matavfall	  separat	  från	  övriga	  
hushållssopor	  –	  ett	  sätt	  att	  bli	  ett	  ännu	  
miljövänligare	  hus.	  

Kontaktperson	  för	  balkongerna	  är	  Elenor	  
Nyman,	  tel.	  0733962431,	  som	  bor	  i	  lägenhet	  44.	  

En	  riktig	  kallelse	  till	  stämman	  kommer	  4-‐2	  
veckor	  innan,	  precis	  som	  det	  står	  i	  våra	  stadgar.	  
	  
Medlem?	  	  
Boka	  in	  stämman	  i	  din	  almanacka	  redan	  nu!	  

BESIKTNING	  GAMLA	  BALKONGER	  
22	  april	  är	  det	  dags	  för	  besiktning	  av	  gamla	  
balkonger,	  dvs.	  de	  som	  är	  byggda	  innan	  2008.	  
Besiktningsmannen	  behöver	  få	  tillträde	  till	  alla	  
balkonger,	  vilket	  medför	  tillträde	  till	  lägenheten	  
de	  ligger	  i.	  Alla	  berörda	  lägenheter	  kommer	  att	  
få	  mer	  information	  i	  april.	  

VENTILATIONSRENGÖRING	  +	  SOTNING	  	  	  
SÅ	  GICK	  DET	  
	  Vecka	  8	  (17-‐21	  februari)	  genomförde	  vi	  
rengörning	  av	  imkanaler	  i	  kök	  och	  badrum	  samt	  
sotning	  för	  de	  tre	  lägenheter	  som	  har	  eldstäder.	  
Så	  gott	  som	  alla,	  95%,	  klarade	  uppgiften	  att	  ge	  
tillträde	  för	  sotarna.	  Tack	  ska	  ni	  ha!	  

Under	  arbetet	  uppmärksammades	  att	  några	  
lägenheter	  har	  vanliga	  spisfläktar	  anslutna	  till	  
ventilationssystemet.	  Då	  vårt	  hus	  har	  självdrag	  
är	  det	  endast	  köksfläktar	  med	  kolfilter	  som	  får	  
kopplas	  in.	  Med	  kolfilterfläkt	  sprids	  inte	  ditt	  
matos	  in	  till	  dina	  grannar.	  	  
	  
Styrelsen	  återkommer	  till	  berörda	  medlemmar	  
under	  april.	  

	  

	  

ÅRETS	  VÅRSTÄDNING	  
Nytt	  för	  i	  år	  är	  att	  vi	  bjuder	  varandra	  på	  en	  
vårstädning.	  Lördagen	  den	  26	  april	  kl.	  10:00	  
träffas	  alla	  boende	  i	  huset	  på	  gården	  för	  ett	  par	  
timmars	  ompyssling	  av	  vårt	  hus.	  Vi	  avslutar	  med	  
att	  grilla	  korv.	  

På	  vårstädningen	  kommer	  vi	  även	  att	  gå	  en	  
brandskyddsrond.	  Tänk	  på	  att	  trapphusen	  och	  
gångarna	  på	  vinden	  ska	  vara	  fria	  från	  brännbart	  
material	  och	  det	  får	  inte	  stå	  saker	  framme,	  som	  
skulle	  kunna	  blockera	  vid	  en	  utrymning.	  
	  
NYA	  STADGAR	  	  
24	  januari	  registrerade	  Bolagsverket	  våra	  nya	  
stadgar.	  De	  nya	  går	  att	  ladda	  ner	  från	  vår	  
hemsida,	  www.stamjarnet.se	  

NY	  TVÄTTMASKIN	  
I	  februari	  bytte	  vi	  ut	  den	  gamla	  
grovtvättmaskinen.	  Vår	  nya	  Electrolux-‐
tvättmaskin	  passar	  bäst	  för	  stora	  tvättlass	  och	  
är	  av	  typen	  ”lågcentrifugerande”.	  Det	  innebär	  
att	  den	  centrifugerar	  något	  sämre	  än	  de	  mindre	  
Miele-‐maskinerna.	  

LEKPLATSGRUPP	  
Flera	  medlemmar	  har	  visat	  intresse	  för	  att	  fixa	  
till	  lekplatsen	  på	  innergården.	  Vill	  du	  vara	  med	  
och	  ta	  fram	  förslag?	  Maila	  info@stamjarnet.se	  
om	  att	  du	  vill	  vara	  med	  i	  Lekplatsgruppen.	  

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.	  

 

 

 
Nu börjar det blomma  

i våra trädgårdar!  

Styrelsen 

	  


