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NY STYRELSE 
Den nya styrelsen för 2019–2020 har fördelat 
ansvaret mellan sig enligt nedan:   

➢ Ordförande: Angélica Björkenrud 
➢ Kassör: Simon Rose 
➢ Sekreterare: Helene Adéus 
➢ Styrelsemedlemmar: Ramon Wyss,  

Emma Hermansson och Ulrika Talenti 

Mer detaljer om vem som tar hand om vilket 
område hittar du på anslagstavlan i källaren 
Varvsgatan 1A samt på vår hemsida 
www.stamjarnet.se 
 

FELANMÄLNINGAR – ÄR DET AKUT!? 
Som ni vet har vi via vårt avtal med 
Fastighetsägarna service och hjälp för 
felavhjälpning. Vi har även ett liknande avtal 
med Hissjouren för våra hissar. Detta är mycket 
bra att använda om det händer något som 
behöver åtgärdas. 

Vi vill uppmana alla medlemmar och boende i 
huset till att tänka till en gång extra innan ni 
ringer jouren på kvällar och helger, det kostar 
nämligen väldigt mycket att få hit service då. Är 
hissen trasig en söndag kanske vi kan vänta med 
att få den åtgärdad och ringa på måndagen 
istället. Samma sak om en tvättmaskin krånglar, 
är det inte akut så överväg att ringa nästa 
vardag istället. Är du osäker kan du alltid maila 
eller kontakta någon i styrelsen. 

Tack för hjälpen! 

 

HAR DU ETT NYTT TELEFONNUMMER ELLER EN 
NY MAILADRESS? 
Vid stora renoveringar och akuta situationer är 
det viktigt för styrelsen att snabbt komma i 
kontakt med medlemmar. Om du har ett nytt 
telefonnummer eller mailadress så meddela 
gärna det till styrelsen på info@stamjarnet.se så 
sparar vi det i vårt medlemsregister så länge du 
bor i huset eller tills du meddelar annat. 

 

SOPRUMMET BEHÖVER VÅR HJÄLP 
Det är extra viktigt under sommaren att alla 
hjälps åt att se till att det är fint i soprummet. 
Tre enkla tips: 

➢ Se till att tunnor med lock är stängda 
➢ Vik ihop alla pappersförpackningar (även 

mjölkpaket och äggkartonger) 
➢ Är det fullt? Gå ca 50 meter till 

återvinningen på Heleneborgsgatan! 
 

GRANNSAMVERKAN UNDER SOMMAREN 
Vi är många som passar på att resa iväg nu 
under sommaren, så det vore fint om du som är 
hemma håller ett extra öga på vårt fina hus. 
Hjälp till att hålla obehöriga borta genom att se 
till att portarna alltid stängs och fråga gärna 
efter namn om du träffar på någon du inte 
känner som rör sig i huset. 

Sitt gärna ute i våra fina trädgårdar och passa 
på att ibland gå in och ut genom porten på 
Pålsundsparken 12 nu under sommaren.  

Trädgårdarna är till för oss alla – vilket också 
betyder att vi hjälps åt med att hålla fint efter 
oss, både barn och vuxna. Grilla gärna, men se 
till att grillarna är på innergården när ni har 
grillat klart. Då är det större chans att vi får 
behålla dem. 

 

 

 

Ha en underbar sommar! 

Styrelsen 

http://www.stamjarnet.se/
mailto:info@stamjarnet.se

