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Nya styrelsen är på plats 
Styrelsen har inlett årets arbete och har fördelat 
ansvarsområdena enligt följande: 

Ordförande 

Per-Ola Skrifvare, teknisk förvaltning och 
administration 

Sekreterare 
Cecilia Wallén, administration och försäljning av 
lägenheter 

Kassör 

Daniel Svensson, ekonomi 

Ledamot 

Alexander Abrahamsen, miljöfrågor, mark- och 
trädgårdsskötsel 

Ledamot 
Lena Lundbom, lägenhetsfrågor, lokaler och 
parkeringar 

Ledamot 

Margret Westin, fastighetsskötsel, 
grannsamverkan och föreningsaktiviteter 

Ledamot 

Hanna Jönsson, information och hemsida 
 

Våra soprum  
Du som ännu inte har något kompostkärl kan 
kontakta styrelsen via e-post om du vill ha ett. 
Särskilda påsar för matavfall finns i soprummet, 
dessa ska förseglas innan de slängs i komposten. 
Sopor som inte får slängas i soprummen 
förekommer tyvärr, detta bidrar till kraftigt 
ökade kostnader för sophanteringen.  
 

Trädgårdsrenovering 
Vi är glada över att årsstämman röstade ja till de 
nya trädgårdsförslagen. De slutgiltiga 
ritningarna är klara och styrelsen kommer nu att 
påbörja arbetet med att ta fram en 
anbudsförfrågan. Har du några specifika 
synpunkter på förslagen är du välkommen med 
dem till: 
alexander.abrahamsen@stjarnhusen.info 
 

Förråd att hyra 
Från augusti månad finns det ett förråd att hyra 
i port 24, ca 10kvm. Kontakta Lena Lundbom 
om du är intresserad 
lena.lundbom@stjarnhusen.info.se 

  

Våra fönster 
Styrelsen har fått in offerter gällande 
fönsterrenovering.  När vidare beslut fattats 
kommer styrelsen att gå ut med en tidsplan och 
vilka åtgärder som ska göras. 
 
Styrelselokal och 
övernattningslägenhet 
Vi har fått in offerter på ombyggnationen av den 
nya styrelselokalen och övernattnings-
lägenheten som är under utvärdering. 
Förhoppningen är att vi ska kunna sätta igång 
med ombyggnationen direkt efter sommaren.  
  

Trädgårdsskötsel terrassen  
Vi har fått en förfrågan från  Brf 
Gröndalsterrassen  som äger marken att sköta 
underhållet av gräs och rabatter på hela 
terrassen. Merkostnaden för underhållet 
kommer att betalas av Brf Gröndalsterassen.  
Vår fastighetsskötare Lestra har fått i uppdrag 
att titta på kostnaden för detta. 
 
Rätt namn på dörr och i porten 
Styrelsen har fått information om att det inte 
alltid står rätt namn på dörren och på skylten i 
entrén. Ni som inte har fått namnet ändrat kan 
höra av er till styrelsen så ser vi till att det blir 
gjort. 
 
 
Övrigt 
Protokoll från Årsstämman finns nu upplagt på 
vår hemsida. 
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