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HÖSTENS STÄDDAG – TACK! 
Stort tack till alla grannar som var med på 
städdagen! Vi lyckades tom städa bort regnet, 
som störde oss lite i början, så att vi kunde fixa 
med nästan allt på listan och äta korv utomhus 
som vanligt. Härligt!  

Ni som inte kunde vara med denna gång får en 
ny chans till våren. Tillsammans ser vi till att 
detta är Söders snällaste och finaste hus. 

Ett extra tack till festkommittén som ordnade 
korvgrillningen med bravur som vanligt! 

 

MISSA INTE GLÖGG-MINGEL – 11/12 
Lägg redan nu in följande datum i kalendern - 
den 11 december kl.19.00-20.30 i Bokbinderiet 
då det är dags för föreningens årliga glögg-
mingel. 

Vi hoppas att extra många grannar vill och kan 
vara med i år, dricka glögg eller julmust, kanske 
äta en pepparkaka och passa på att lära känna 
en ny granne. 

 

PROBLEM EFTER STAMRENSNING? 
Ett fåtal grannar har upplevt problem efter 
samrensningen. Det har varit något vattenlås 
som har droppat eller ett avlopp som inte haft 
en optimal avrinning. Om du har upptäckt 
liknande problem så är det viktigt att du hör av 
dig till styrelsen (info@stamjarnet.se) så att vi 
kan kontakta Avloppsteknik och be de åtgärda 
olägenheterna. 
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HANTERING AV SOPOR 
Vi har ett stort och fint soprum med en stor 
variation av sorteringsmöjligheter för olika 
typer av sopor. Det kostar en del men vi har 
hittills tyckt att det är värt den kostnaden. 
Tyvärr behöver vi nu rikta en tydlig uppmaning 
till alla grannar om att vara noga med att 
sortera rätt och inte ställa saker på golvet i 
hopp om att någon annan ska ta hand om det. 

Vi har nu märkt allt fler som slänger fel saker i 
fel kärl t.ex. plast bland kartonger, 
pizzakartonger med matrester kvar bland 
kartonger och mat som ställs på skänkes-hyllan. 
Detta är självklart inte okej! De allra flesta av 
oss gör rätt men alla måste ta ansvar för att 
sortera rätt och inte slänga saker som inte ryms 
i kärlen.  
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