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ÅRETS STÄMMA 
Onsdag 17 juni kl. 18:30 äger årets stämma 
rum. Inbjudan kommer att delas ut i 
brevlådorna i mitten/slutet av maj och i 
samband med det även finnas på föreningens 
hemsida www.stamjarnet.se 

Pga det rådande hälsoläget har vi ännu inte 
tagit beslut om var stämman ska äga rum. Är 
det fint väder kanske vi kan ha stämman på 
gården och möjliggöra för att deltaga digitalt. 
Mer information om det samt nya tillfälliga 
regler för ombud på stämman kommer i ett 
separat utskick till alla medlemmar inom kort. 

 

UPPDATERADE STADGAR – SENASTE NYTT. 
Tack till er som har mailat frågor till oss om de 
uppdaterade stadgarna, eller kom förbi på 
gården 19/4 samt 22/4 när vi fanns på plats för 
att svara på frågor. Vi ser nu över de sista 
justeringarna innan en jurist ska granska 
ändringarna. Slutversionen skickas därefter ut 
tillsammans med kallelsen till stämman. 

 

STÄDNING UTAN STÄDDAG – TACK! 
Stort tack alla grannar som har skrivit upp sig 
och gjort en uppgift från städlistan som sitter på 
anslagstavlan i källaren! Vi låter listan sitta uppe 
under maj också så snälla – har du möjlighet så 
hjälp till att göra en liten uppgift. 

 

VILL DU VARA MED I VÅR STYRELSE? 
Vi söker nya medlemmar till vår styrelse! Är du 
intresserad av att lära dig mycket nytt, tycker 
det är roligt att ha kontakt med både grannar 
och entreprenörer samt bidra till att vårt hus 
håller sig helt och fint minst 100 år till så är det 
dig vi söker!  

Kontakta isåfall: 
Johan Dahlström johan.dahlstrom@ownit.nu 
eller Dick Larsson dicklarsson@gmail.com i 
valberedningen. 
 

FASAD- OCH FÖNSTERARBETEN 
Måndag 27/4 påbörjades arbetet med vår fasad 
som vi har berättat om tidigare. En ställning ska 
resas runt hela huset och vår valda entreprenör, 
Gusten Persson Måleri AB, kommer att hålla till 
i Bokbinderiet dagtid när de har pauser så att 
alla vet det. Arbetet kommer att pågå under ca 
7 veckor. 

Efter sommaren, med preliminär start v33, 
kommer sista etappen av fönstermålning att 
göras. Det är lägenheterna i Pålsundsparken 12, 
samt de som bor till höger om hissen i 
Varvsgatan 1A vars fönster mot vattnet som ska 
målas. Mer information till de som är berörda 
kommer separat senare i vår. I samband med 
detta kommer även det röda staketet på gården 
att målas och entréportarna lackas. 

 

ENERGIDEKLARATION 
Vi har nyligen genomfört en ny 
energideklaration av vårt hus. Detta ska göras 
vart 10:e år och nu var det dags. En 
sammanställning finns uppsatt på namntavlorna 
vid hissarna i varje trappuppgång. Allt ser bra ut 
och är i linje med tidigare års resultat. 

 

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

Mattias Chrisander och Sara Löfgren har flyttat 
in på Heleneborgsgatan 14,5tr (fd Axelssons  
lägenhet) 
 
Ni är varmt välkomna till oss! 
 
 
Vårhälsningar  

         från 

    Styrelsen 

 

med bild på den  

vackra magnolian  på 

gården som nu har  

slagit ut  
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