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Brf   STÄMJÄRNET 
september 2019 

HÖSTENS STÄDDAG 
Lördagen den 12 oktober kl 10.00 ses vi på 
innergården för höstens städdag. Vi avslutar 
med gemensam korvgrillning på gården  
ca kl 12.00. 

Alla boende i huset är varmt välkomna!  

Har du förslag på något som vi borde passa på 
att fixa på städdagen?  
Maila info@stamjarnet.se senast 1/10.  

 

INBROTT OCH SÄKERHET 
Flera medlemmar har noterat har vi tyvärr haft 
två lägenhetsinbrott på Pålsundsparken 12 
precis efter sommaren. I båda fallen gjordes 
ingen åverkan på ytterdörren och värdeföremål 
som var ”mindre och lätta att bära bort” togs. 
Styrelsen diskuterar eventuella 
fastighetsgemensamma åtgärder och initialt tas 
nu kontakt med polisen kring ett framgångsrikt 
initiativ de har med grannsamverkan mellan 
polis och fastighetsägare i närområdet.  

Flera medlemmar har hört av sig angående 
individuella larmlösningar där vi nu har kontakt 
med ett säkerhetsföretag som ger bättre pris 
om fler medlemmar ansluter sig. Har du frågor 
och är intresserad av det vg kontakta Ulrika i 
styrelsen. (ulrika.talenti@hotmail.com) 

Vi vill samtidigt ännu en gång uppmana alla i 
huset att inte låta entrédörrar stå öppna om du 
inte är i direkt anslutning till dörren. Enbart 
under den senaste veckan har flera av oss i 
styrelsen och uppmärksamma grannar stängt 
portar som har stått öppna. Detta får inte 
fortgå! Extra viktigt att kräva detta från 
entreprenörer vid renoveringar, flyttar osv.  

 

ÄR DU UTE OCH CYKLAR? 
För dig som cyklar mycket har vi en kompressor 
i trädgårdsförrådet, längst ner till vänster. Den 
går bra att använda om du vill pumpa din cykel 
snabbt! 

UNDERHÅLLSARBETEN I HÖST 
Flertalet arbeten är planerade i huset framåt: 

• Rensning av avlopp i kök och badrum  
kommer att genomföras i sept/okt. Mer  
information kommer. 

• Flertalet träd och buskar på innergården 
kommer att beskäras/föryngringsklippas  
senare i höst. Dessutom kommer granen 
(som vi brukar ha jul-belysning i) att tas ner 
och en mindre thuja planteras istället. Vi 
gör med detta en större insats för att  
underhålla växter och träd på vår innergård. 

• Efter en besiktning av vårt tak under  
sommaren kommer ett antal åtgärder nu 
att göras för att förbättra säkerheten, rensa 
rännor och täta hål.  

• Sista etappen av fönstermålning mot 
Pålsundsparken (berör de lägenheter som 
har fönster mot Riddarfjärden) som vi  
tidigare har aviserat kommer tyvärr inte att  
genomföras i år pga en planeringsmiss hos 
vår entreprenör. Detta arbete planeras nu 
in till våren istället. 

 
NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar nu nya medlemmar välkomna till vår 
förening. 

Kerstin Berggren Johansson och Lars Johansson 
(tillsammans med Lars söner Axel och Olle)  
har flyttat in på Varvsgatan 1A (fd Birkelands  
lägenhet). 
 
Erik Torefeldt och Katarina Sundman har flyttat 
in på Heleneborgsgatan 14 (fd Pihls lägenhet) 
 
Ni är varmt välkomna till oss! 
 

 

Vi njuter en stund till av  

grönskan i våra trädgårdar 

och av sensommarsolen! 

 

Styrelsen 

mailto:info@stamjarnet.se
mailto:info@stamjarnet.se
mailto:ulrika.talenti@hotmail.com
mailto:ulrika.talenti@hotmail.com

