
Nyhetsbrev	  
BRF	  STÄMJÄRNET	  
Mars	  2015	  

ÅRETS	  STÄMMA	  	  
Torsdagen	  den	  28	  maj	  kl.	  18:30	  i	  Bokbinderiet	  
äger	  årets	  föreningsstämma	  rum.	  	  
Alla	  medlemmar	  i	  föreningen	  är	  välkomna. 

VÅRENS	  STÄDDAG	  
Lördagen	  den	  25	  april	  kl.	  10:00	  till	  ca	  12:00	  är	  
det	  dags	  att	  pyssla	  om	  huset	  och	  varandra.	  
Städtimmarna	  startar	  på	  innergården	  kl.	  10:00	  
och	  avslutas	  med	  korvgrillning.	  	  
Alla	  i	  huset	  boende	  är	  välkomna.	  

HÖGHASTIGHETSNÄT	  
• Installation	  i	  källare	  och	  trapphus	  inleds	  runt	  

5	  mars	  och	  beräknas	  pågå	  ca	  1-‐2	  veckor.	  
	  

• Installation	  i	  lägenheter	  och	  lokaler	  inleds	  
runt	  8	  april	  och	  beräknas	  vara	  klart	  20	  april.	  
	  
Meddelande	  om	  när	  de	  kommer	  till	  just	  din	  
lägenhet	  kommer	  några	  dagar	  innan	  det	  är	  
dags.	  
	  
Detta	  gäller	  för	  det	  första	  uttaget	  i	  varje	  
lägenhet.	  Du	  som	  kanske	  vill	  ha	  flera,	  
kommer	  få	  ytterligare	  uttag	  installerade	  vid	  
ett	  senare	  tillfälle.	  

	  
Vi	  kommer	  återkomma	  med	  fler	  frågor&svar	  om	  
detta	  inom	  den	  närmaste	  framtiden.	  

VÄRMEN	  
I	  mitten	  på	  februari	  hade	  vi	  förhoppningsvis	  det	  
sista	  återbesöket	  av	  rörmokaren	  för	  att	  justera	  
in	  våra	  element.	  

Med	  det	  nya	  systemet	  på	  plats,	  slipper	  vi	  
numera	  den	  straffavgift	  som	  Fortum	  lagt	  på	  oss,	  
för	  att	  vi	  inte	  haft	  ett	  tillräckligt	  energisnålt	  
värmesystem.	  

	  

	  

	  

	  

	  

RÅTTOR	  
Råttor	  har	  varit	  synliga	  i	  och	  kring	  vårt	  hus.	  Vi	  
kommer	  inom	  kort	  att	  laga	  ett	  avloppsrör	  som	  
har	  gått	  sönder	  under	  Heleneborgsgatan	  14.	  
Råttor	  har	  letat	  sig	  upp	  via	  det	  trasiga	  röret.	  	  

Med	  anledning	  av	  det:	  

• Har	  Anticimex	  ställt	  ut	  råttfällor	  i	  bl.a.	  
trädgården	  i	  mitten	  på	  februari.	  De	  har	  även	  
lagt	  ut	  råttgift	  i	  rabatten	  på	  innergården	  
mellan	  gårdsporten	  Pålsundsparken	  12	  och	  
grannhuset	  Heleneborgsgatan	  12.	  Låt	  inte	  
din	  hund	  nosa	  där	  och	  inga	  barn	  bör	  krypa	  i	  
den	  rabatten	  heller	  på	  ett	  tag.	  
	  

• Är	  det	  inte	  OK	  att	  mata	  fåglar	  från	  sitt	  
fönster	  eller	  balkong.	  De	  frön	  som	  trillar	  ner	  
på	  marken,	  drar	  till	  sig	  råttor.	  

SPOLA	  INTE	  NED	  FEL	  
I	  samband	  med	  det	  trasiga	  avloppsröret	  har	  vi	  
även	  blivit	  uppmärksammade	  på	  att	  ni	  som	  bor	  
på	  Heleneborgsgatan	  14	  slänger	  saker	  i	  
avloppet	  som	  inte	  hör	  hemma	  där.	  Gör	  inte	  det!	  

Rören	  håller	  inte	  för	  det	  och	  det	  är	  inte	  bra	  för	  
naturen.	  

För	  att	  tala	  klarspråk	  är	  det	  enda	  som	  är	  OK	  att	  
spola	  ned	  i	  toaletten:	  	  
”kiss,	  bajs	  och	  toapapper".	  

	  

	  

 
Nu är  
våren  

snart här! 

 
Styrelsen 	  


