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Motion till årets stämma 
Datum för årets föreningensstämma är nu 
bestämt, torsdagen 7 maj träffas vi för att gå 
igenom årets händelser. Lokal är inte bokad, vi 
återkommer med mer information. Du kan 
redan nu lämna in motioner till stämman, 
sista datumet är den 31 mars. Det går bra 
att lägga ett brev i brevlådan utanför 
föreningslokalen (Sjöbjörns-vägen 16 nb.) eller 
skicka ett mejl till styrelsen@stjarnhusen.info 
 

Nya grannar  
Några av er har fått nya grannar. Vi välkomnar 
nya medlemmar i port 14, 28 och 16. 
Med hänvisning till personuppgiftslagen (Pul) 
lämnar vi inte ut medlemmarnas namn i 
dokument på webbplatsen. 
 
 
 
 
Förbättrad ingång till 46:an 
Den asfalterade gången fram till port 46 har 
stora brister. För att ingen olycka ska hända så 
kommer hela gången att asfalteras om. Detta 
kommer att ske under våren. 
 

Webbplatsen 
Arbetet med webbplatsen har dragit ut på tiden. 
Vi arbetar just nu med att flytta informationen 
som finns på nuvarande webb samt att skriva ny 
information.  
 

Informationsmöte om Fiber/LAN 
Vi fick ett mycket bra gensvar på frågeformuläret 
om Fiber/LAN. Det finns en tydlig positiv 
inställning till en installation. Beslutet om vi ska 
göra en installation kommer att tas på stämman 
den 7 maj. Tisdag den 31 mars är du 
välkommen till ett informationsmöte i 
styrelselokalen, Sjöbjörnsvägen 16 nb. Om 
du har frågor är det bra om du skickar in dessa 
till bredband@stjarnhusen.info så att vi kan 
förbereda oss på bästa sätt. 
 

Förbättrad sopsortering 
Flera medlemmar har efterfrågat en annan 
källsortering. Vi ser därför över källsorteringen i 
våra soprum. Just nu så undersöker vi vilka 
möjligheter vi har och vad kostnaden blir när vi 
gör en förändring. 

  

Vill du byta ut din dörr? 
Vi har tidigare haft en dörr- 
utbytardrive inom föreningen. 
Nu är det dags igen. Du/ni som 
har en gammal dörr till lägen-
heten kan nu byta ut den till en 
säkerhetsdörr, kontakta företaget 
Stockholm inbrottsskydd, tel 08-514 00045 eller 
info@stockholmsinbrottsskydd.se, läs mer på 
deras webbsida  
www.stockholmsinbrottsskydd.se  
 

Som ni alla känner till så är våra hus K-märkta. 
Det är därför viktigt att den säkerhetsdörr som 
ni köper stämmer överens med den ursprung-
liga dörren. Stockholm inbrottsskydd kan 
leverera rätt dörr till ett pris av 15 500.- 
inklusive installation. Dörren uppfyller alla 
säkerhetskrav och är av märket klass 3 
europeisk standard. 
 

Förråd att hyra 
Från april månad finns det ett förråd att hyra i 
port 22, cirka 10 kvm. Kontakta Lena Lundbom, 
lena.lundbom@stjarnhusen.info om du är 
intresserad. 
 

Fönsterbesiktning 
Våra fönster behöver ses över. När det blir lite 
varmare så kommer vi att göra en besiktning på 
vissa fönster för att därefter lägga upp en plan 
på vad som behövs göras. Besiktningen kommer 
att göras av en fackman. 
 

Trädgården 
En trädgårdsmästare, Kahlins 
Trädgårdar, är anlitad för att 
beskära våra buskar på ett korrekt 
sätt. Detta arbete kommer att ske 
löpande. Vissa buskar kan behöva 
beskäras mer än andra eftersom de 

inte är i så gott skick. Bedömningen görs av 
trädgårdsmästaren. 
 

Dags att rensa i cykelrummen 
Vi har gjort det här tidigare och nu är det dags 
igen för en cykelrensning i våra cykelrum och 
utanför husen. Det ser ut som om flera cyklar 
inte används. Vi vill därför att ni märker era 
cyklar med namn och portnummer. De cyklar 
som inte är märkta den 15 mars kommer 
att forslas bort till förvaring. 
 

 


