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Radonmätningen är klar 
Vi har haft radondosor utplacerade i 26 
lägenheter. Alla värden ligger med god marginal 
under det tillåtna gränsvärdet. 
 

Nya grannar i sommar 
Port 6, 4 och 20 
Med hänvisning till personuppgiftslagen (Pul)  
så namnger vi inga medlemmar i dokument 
som finns tillgängliga på vår webbplatsen. 
 
Hur parkerar du din cykel? 
Vi har fått klagomål på att cyklar 
står fastlåsta vid träd, i blom- 
rabatten och på andra mindre 
lämpliga ställen. Du kan och ska parkera din 
cykel i cykelstället eller i cykelrummet. 
 

Vill du vara med i uteplatsgruppen? 
Nu har ni som har en uteplats möjlighet att 
påverka hur den ska se ut. Vi startar en 
uteplatsgrupp som får till uppgift att ta fram en 
gemensam lösning. Intresserad? Kontakta Lena 
Lundbom så snart som möjligt, 
lena.lundbom@stjarnhusen.info. 
 

Fram tills vi har en gemensam lösning kan du, 
om du vill, fräscha upp din uteplats med 
exempelvis trätrall och skydd som avgränsar. 
Tänk på att det måste gå att ta bort det du sätter 
upp. 
 

Källarlokal att hyra 
En källarlokal (ca 58 kvm) kommer att bli ledig i 
oktober för uthyrning. Kontakta Lena Lundbom, 
lena.lundbom@stjarnhusen.info, för mer 
information 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya styrelsen är på plats 
Styrelsen har inlett årets arbete och fördelat 
ansvarsområdena enligt följande: 
 
Ordförande 
Per-Ola Skrifvare, teknisk förvaltning 
 
Sekreterare 
Daniel Svensson, administration 
 
Kassör 
Linda Isaksson, ekonomi 
 
Ledamot 
Lena Lundbom, lägenhetsfrågor och lokaler 
 
Ledamot 
Sophia Bengtsson, mark, trädgård och parkering 
 
Ledamot 
Ignacio Concha Ferreira, fastighetsskötsel, 
grannsamverkan och föreningsaktiviteter 
 
Ledamot 
Ewa Mannerstråle, information och hemsida 
 
 
 

Arbetet med Brf Gröndals- 
terassen fortsätter 
Arbetet har tyvärr dragit ut på  
tiden för NCC. Vi har i dagsläget 
inget datum när terrassen mot sjön 
och de övriga arbetena ska vara klara. 
Som alla säkert känner till så 
tillhör inte Gröndalsterassen vår 
bostadsrättsförening. 

Bryggfest med musik, mat och trolleri 
Välkommen på hamnfest, lördag 30 augusti! 
Gröndals båtklubb kommer även i år att ha en fest på bryggan. Festen pågår mellan 15.00-23.00, 
bland annat så kommer en trollkarl att uppträda, tipsrunda, musik från trubadur till rockband och det 
finns självklart också något att äta, allt från kaffe till grillad mat.  
 

Vi vill gärna stödja festen genom att bjuda dig som bor i föreningen på kaffe och bulle.  
Klipp ur biljett och ta med dig den till Skärgårdskaféet! 
 
Gröndals båtklubbs bryggfest 
Lördag 30 augusti, 15.00-23.00 
 

Denna biljett gäller för dig i Brf Stjärnhusen som betalning för kaffe och bulle för två  
personer på Skärgårdskaféet. 

 

 

 

Klipp här 


