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Årsstämman	  14	  maj	  
Välkomna	  till	  BRF	  Stjärnhusens	  årsstämma	  den	  
14	  maj	  kl	  19.00	  i	  Blommenbergsskolans	  
matsal.	  Kallelse	  hittar	  ni	  i	  era	  brevlådor	  och	  på	  
vår	  hemsida	  samt	  Facebook.	  
	  
Trädgårdarna	  
Äntligen	  är	  våren	  här	  vilket	  syns	  på	  våra	  
trädgårdar	  som	  står	  i	  spirande	  grönska.	  
Styrelsen	  har	  i	  samband	  med	  bytet	  av	  
ekonomisk	  förvaltare	  även	  bytt	  entreprenör	  
för	  trädgårdsskötseln	  till	  Lidingö	  Hustomte	  AB.	  
De	  kommer	  att	  sköta	  våra	  trädgårdar	  efter	  en	  
skötselplan	  som	  är	  utarbetad	  av	  den	  
projektledare	  som	  vi	  anlitade	  i	  samband	  med	  
trädgårdsrenoveringen.	  	  	  

Städning	  
Vi	  välkomnar	  företaget	  XLNT	  som	  tagit	  över	  
städningen	  i	  våra	  gemensamma	  utrymmen.	  
	  
Måsarna	  
Under	  flera	  år	  har	  föreningen	  försökt	  hålla	  
bukt	  på	  måsarnas	  häckning	  på	  våra	  tak	  genom	  
att	  plocka	  bort	  äggen.	  Förra	  året	  testade	  vi	  en	  
ny	  metod	  som	  innebar	  att	  en	  gel	  applicerades	  
på	  höga	  punkter	  på	  taken.	  Vi	  är	  väldigt	  nöjda	  
med	  resultatet	  och	  har	  därmed	  valt	  att	  
applicera	  gelen	  på	  taken	  i	  år	  igen.	  Hoppas	  att	  
även	  ni	  märker	  skillnaden.	  
	  
Övernattningslägenhet	  
Vår	  övernattningslägenhet	  är	  mycket	  populär	  
och	  är	  i	  stort	  sett	  bokad	  alla	  helger	  och	  lov.	  Vi	  
är	  glada	  att	  denna	  används	  frekvent.	  Gå	  gärna	  
in	  på	  hemsidan	  för	  att	  se	  bokningskalendern.	  
Vill	  du	  boka,	  skicka	  ett	  mail	  till	  
info@stjarnhusen.info	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Gemensamma	  utrymmen	  
Alla	  medlemmar	  ansvarar	  för	  att	  hålla	  rent	  i	  
våra	  gemensamma	  utrymmen.	  Dessvärre	  har	  
det	  placeras	  föremål	  i	  gångar,	  utanför	  våra	  
förråd	  och	  i	  trapphus.	  Vänligen	  se	  över	  om	  ni	  
har	  lämnat	  något	  i	  våra	  gemensamma	  
utrymmen.	  Föremål	  i	  trapphusen	  är	  helt	  
förbjudna	  enligt	  Räddningslagen	  och	  innebär	  
en	  brandfara	  samt	  en	  stor	  kostnad	  för	  
föreningen	  att	  frakta	  bort.	  	  
	  
Gästparkeringar	  
Vill	  påminna	  om	  att	  det	  finns	  gästparkeringar	  
för	  er	  och	  era	  vänner	  utanför	  portarna	  40-‐44,	  
10	  och	  16	  
	  
Vill	  ni	  få	  infobladet	  digitalt?	  
Skicka	  din	  mailadress	  till	  
info@stjarnhusen.info	  för	  att	  vara	  med	  på	  
maillistan.	  	  
	  
Avslutningsvis	  	  
Vill	  styrelsen	  även	  passa	  på	  att	  hälsa	  alla	  nya	  
grannar	  välkomna.	  
	  
Trevlig	  vår,	  
Styrelsen	  
	  
	  	  


