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Årsstämma	  15	  maj	  
Den	  15	  maj	  är	  det	  dags	  för	  Brf	  Stjärnhusens	  
årsstämma.	  Mötet	  kommer	  hållas	  i	  
Blommenbergsskolans	  matsal	  som	  vanligt.	  En	  
kallelse	  kommer	  att	  skickas	  ut	  till	  alla	  
medlemmar	  i	  god	  tid	  innan.	  
	  
Gästparkeringar	  
Inom	  kort	  kommer	  vi	  installera	  ett	  nytt	  mobilt	  
betalningssystem.	  På	  så	  sätt	  kommer	  vi	  att	  
undvika	  de	  svårigheter	  och	  tveksamheter	  som	  
många	  hittills	  upplevt	  vid	  kontakter	  med	  den	  
tidigare	  operatören.	  Mer	  information	  kommer	  
på	  hemsidan	  när	  systemet	  är	  i	  drift.	  
Gästparkeringarna	  finner	  ni	  utanför	  port	  40-‐
44,	  10	  och	  16	  
	  
Grannsamverkan	  
Vi	  bor	  i	  ett	  lugnt	  område,	  men	  man	  vet	  ju	  
aldrig	  vad	  som	  kan	  hända	  så	  föreningen	  deltar	  
i	  ett	  samarbete	  med	  polisen	  i	  Projekt	  
Grannsamverkan.	  Du	  hittar	  information	  på	  
t.ex.	  www.samverkanmotbrott.se	  
	  
Gästlägenheten	  
Föreningen	  har	  en	  gästlägenhet	  som	  är	  väldigt	  
uppskattad,	  har	  ni	  gäster	  som	  behöver	  boende	  
tveka	  inte	  att	  hyra	  lägenheten.	  Information	  
hittar	  ni	  på	  vår	  hemsida.	  	  
	  
Sophantering	  
Kostnaderna	  för	  sophantering	  ökar.	  Det	  är	  alla	  
medlemmars	  ansvar	  att	  hålla	  ner	  kostnaderna.	  
Var	  därför	  noga	  med	  att	  paketera	  ditt	  
grovavfall	  extra	  väl	  så	  att	  det	  inte	  blir	  överfyllt	  
i	  soprummen.	  Ser	  du	  att	  det	  är	  fullt	  så	  fundera	  
på	  om	  du	  kan	  avvakta	  med	  att	  slänga	  dina	  
grovsopor	  till	  veckan	  efter.	  Och	  kasta	  rätt	  
avfall	  i	  rätt	  behållare!	  

Vill	  ni	  få	  infobladet	  digitalt?	  
Skicka	  din	  mailadress	  till	  
info@stjarnhusen.info	  för	  att	  vara	  med	  på	  
maillistan.	  Vår	  förening	  tänker	  också	  i	  
miljöfrågor	  och	  som	  en	  del	  av	  det	  	  arbetet	  
kommer	  vi	  i	  fortsättningen	  inte	  att	  dela	  ut	  
infobladet	  i	  varje	  brevlåda	  utan	  kommer	  i	  
stället	  att	  publicera	  det	  på	  vår	  hemsida	  
www.stjarnhusen.info	  	  
	  
Facebook	  
Ni	  har	  väl	  inte	  missat	  att	  Brf	  Stjärnhusen	  finns	  
på	  Facebook?	  	  Besök	  och	  gilla	  oss	  på	  
www.facebook.com/brfstjarnhusen	  .	  Här	  
informerar	  vi	  om	  nyheter	  från	  föreningen,	  
information	  om	  aktiviteter	  i	  Gröndal	  m	  omnejd	  
men	  vi	  vill	  såklart	  få	  in	  er	  röst	  och	  höra	  om	  era	  
tips.	  	  	  
	  
Autogiro	  
För	  att	  minska	  våra	  omkostnader	  med	  
hanteringen	  av	  avgiftsavierna	  är	  det	  bra	  om	  
alla	  som	  har	  möjlighet	  att	  skaffa	  autogiro	  gör	  
det.	  Kontakta	  vår	  kontaktperson	  Christl	  
Gustafsson	  på	  SBC,	  telefon	  08-‐775	  72	  76.	  

Avslutningsvis	  	  
Nu	  är	  äntligen	  våren	  här,	  vilket	  innebär	  att	  vi	  
för	  första	  gången	  kan	  använda	  våra	  nya	  
innergårdar.	  	  Vi	  hoppas	  på	  en	  bra	  vår	  med	  
många	  soltimmar.	  
	  
Hälsningar	  
Styrelsen	  
	  
	  	  


