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Gästlägenheten	  
Föreningens	  gästlägenhet	  är	  som	  vanligt	  
väldigt	  uppskattad,	  det	  glädjer	  oss.	  	  
Vi	  har	  gjort	  mindre	  justeringar	  i	  bokningsflödet	  
och	  i	  priset	  som	  framgår	  tydligare	  på	  vår	  
hemsida.	  	  
	  
Cyklarna	  
Det	  är	  dags	  att	  höststäda	  våra	  förråd.	  Allt	  fler	  
cyklar	  står	  orörda	  under	  längre	  perioder	  i	  våra	  
förråd.	  Under	  hösten	  kommer	  vi	  be	  er	  att	  
märka	  ut	  era	  cyklar	  inför	  en	  kommande	  
rensning.	  Vi	  kommer	  återkomma	  med	  mer	  
information	  men	  till	  dess,	  se	  gärna	  över	  vilka	  
cyklar	  ni	  har	  i	  förråden.	  

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.	  
	  
Gästparkeringar	  
Vill	  påminna	  om	  att	  det	  finns	  gästparkeringar	  
för	  er	  och	  era	  vänner	  utanför	  portarna	  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	  löpande	  
information	  på	  t.ex.	  
www.samverkanmotbrott.se	  
	  
Vill	  ni	  få	  infobladet	  digitalt?	  

Skicka	  din	  mailadress	  till	  
info@stjarnhusen.info	  för	  att	  vara	  med	  på	  
maillistan.	  	  
	  
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.	  

Nya	  styrelsen	  

Vi	  välkomnar	  Anna,	  Oscar	  och	  Sara	  till	  
styrelsen.	  	  

Avslutningsvis	  	  
VI	  hoppas	  att	  ni	  har	  haft	  det	  skönt	  under	  den	  
fantastiskt	  långa,	  varma	  och	  fina	  sommaren!	  	  
	  
Samt	  passa	  på	  att	  hälsa	  alla	  nya	  grannar	  
välkomna.	  
	  
Trevlig	  höst,	  
Styrelsen	  
	  
	  	  


