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HÖSTENS	  STÄDDAG	  
Tack	  alla	  som	  var	  med	  på	  husets	  städdag!	  	  
I	  år	  var	  vi	  hela	  tre	  fjärdedelar	  av	  husets	  
medlemslägenheter	  med.	  Kul	  att	  träffa	  er	  alla	  
och	  så	  fint	  det	  blev!	  

Extra	  stort	  tack	  till	  vår	  festkommitté	  som	  med	  
bravur	  fixade	  korvgrillningen.	  

Du	  som	  inte	  kunde	  vara	  med	  på	  städdagen	  och	  
som	  fått	  en	  uppgift	  att	  göra	  vid	  ett	  annat	  tillfälle	  
-‐	  gör	  den	  så	  snart	  du	  kan.	  Till	  dig	  som	  redan	  är	  
klar	  –	  stort	  tack!	  

INGEN	  FÄRG	  I	  SOPRUMMET	  
Vi	  kan	  inte	  ta	  hand	  om	  färg	  och	  kemikalier	  i	  vårt	  
soprum.	  Vill	  du	  bli	  av	  med	  sådant	  måste	  du	  själv	  
ta	  det	  till	  en	  miljöstation.	  Stockholm	  stad	  har	  en	  
mobil	  sådan	  och	  kommande	  stopp	  i	  vår	  närhet	  
är:	  

• 10	  nov.	  kl.	  18‑18.45	  
Hornsbruksgatan	  25	  -‐	  vid	  Långholmsgatan	  

• 12	  nov. kl.	  20-‐20.45	  
Lundagatan	  23	  /	  Skinnarbacken 	  

Vill	  du	  se	  alla	  stopp	  gå	  in	  på	  
www.stockholmvatten.se	  och	  sök	  på	  Mobila	  
miljöstationen.	  

Vill	  du	  ha	  ett	  påminnelse-‐SMS	  dagen	  innan	  den	  
kommer	  SMS:a	  mobila	  södermalm	  till	  71501.	  

RENOVERING	  AV	  PORTEN	  
HELENEBORGSGATAN	  14	  
I	  december	  kommer	  ytterporten	  mot	  gatan	  
Heleneborgsgatan	  14	  att	  renoveras.	  Hela	  dörren	  
kommer	  att	  monteras	  ner	  och	  tas	  in	  för	  total	  
översyn	  på	  ett	  snickeri	  på	  Långholmen.	  Under	  
renoveringstiden	  ersätts	  porten	  med	  en	  tillfällig	  
ersättningsdörr	  som	  kommer	  att	  ha	  samma	  
portlås	  som	  vår	  egen	  dörr	  har.	  	  

	  

ADVENT	  MED	  FÖRELÄSNING	  
3	  december	  kl.	  19:00	  i	  Bokbinderiet	  	  
blir	  det	  först	  glöggmingel	  och	  sedan	  historisk	  
föreläsning	  om	  vår	  del	  av	  staden	  samt	  specifikt	  
om	  vårt	  hus.	  
	  
På	  tips	  från	  Johan	  Dahlström	  i	  lgh	  25,	  har	  vi	  
bjudit	  in	  Johan	  Haage	  som	  är	  en	  duktig	  
berättare	  och	  mycket	  kunnig	  på	  vårt	  område.	  	  
	  
RÅTTFÄLLA	  PÅ	  AVLOPPET	  IN	  
Vår	  permanenta	  råttfälla	  på	  avloppsstammen	  
jobbar	  på.	  Sedan	  den	  installerades	  i	  slutet	  av	  
juni	  har	  den	  tagit	  35	  råttor.	  Flest	  var	  det	  i	  början	  
och	  senaste	  månaden	  bara	  en	  enda.	  Vi	  hoppas	  
nu	  att	  vi	  fått	  bort	  tillströmningen	  av	  dessa	  djur,	  
men	  fortsätter	  givetvis	  att	  följa	  utvecklingen.	  

NYINFLYTTAD?	  GÅ	  MED	  I	  MAILINGLISTAN	  
Du	  som	  flyttat	  in	  nyligen	  och	  inte	  anmält	  dig	  till	  
föreningens	  nyhetsbrev,	  gör	  det!	  Du	  får	  då	  ett	  
mail	  när	  ett	  nytt	  nyhetsbrev	  kommer	  ut,	  men	  
ibland	  även	  annan	  information	  däremellan.	  	  

Mer	  information	  om	  hur	  du	  anmäler	  dig	  finns	  
på:	  
http://www.stamjarnet.se/nyhetsbrev.shtml	  

 

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen 

 

	  


