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Informationsblad	  	  
Är	  vår	  cykel-‐	  och	  barnvagnsförvaring	  bättre?	  

Vi	  har	  under	  året	  som	  gått	  arbetat	  med	  cykel-‐	  
och	  barnvagnsförvaring	  och	  vår	  uppfattning	  är	  
att	  det	  idag	  är	  bättre	  och	  att	  vi	  har	  hittat	  
smidiga	  lösningar.	  Under	  hösten	  kommer	  
dessutom	  ett	  par	  extra	  cykelställ	  att	  placeras	  
ut.	  Vad	  tycker	  du?	  Har	  du	  idéer	  eller	  önskemål	  
–	  hör	  gärna	  av	  dig	  till	  styrelsen.	  

	  

Det	  växer	  på	  våra	  gårdar	  

Det	  har	  nu	  gått	  ett	  par	  år	  sedan	  trädgårdarna	  
anlades	  och	  i	  år	  har	  växterna	  tagit	  form.	  Vi	  
arbetar	  med	  Lidingö	  Hustomte	  AB	  för	  att	  ta	  
hand	  om	  trädgårdarna.	  Låt	  oss	  gärna	  veta	  om	  
du	  har	  synpunkter	  på	  hur	  detta	  görs.	  Runt	  
punkthusen	  ska	  diverse	  förbättringar	  också	  ske	  
inför	  nästa	  säsong.	  

	  

Slarv	  i	  soprummen	  kostar	  oss	  pengar	  

Problem	  med	  överfulla	  och	  smutsiga	  
grovsoprummen	  har	  ökat	  under	  året	  och	  det	  
här	  innebär	  ökade	  kostnader	  för	  föreningen	  
och	  för	  alla	  medlemmar.	  Fortsätter	  problemen	  
kan	  vi	  tvingas	  stänga	  soprummen.	  Vi	  påminner	  
om	  att	  det	  inte	  är	  tillåtet	  att	  slänga	  miljöfarligt	  
avfall	  i	  soprummen	  och	  att	  i	  möjligaste	  mån	  
packa	  tätt	  (t.ex.	  vika	  ihop	  kartonger	  och	  
förpackningar).	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

Vi	  går	  mot	  mörkare	  -‐	  och	  ljusare	  -‐	  tider	  

Styrelsen	  fick	  vid	  årsmötet	  2013	  i	  uppdrag	  att	  
utreda	  och	  se	  till	  vår	  utebelysning.	  Vi	  har	  nu	  
upphandlat	  utbyte	  av	  alla	  armaturer	  i	  enhetligt	  
utförande	  och	  med	  viss	  komplettering,	  bl.a.	  
belysta	  pollare	  i	  backen	  mot	  Lundbergs	  
konditori	  som	  också	  kommer	  att	  ge	  en	  säkrare	  
avskärmning	  av	  gångbanan	  som	  nu	  dessutom	  
blir	  upplyst.	  All	  ny	  belysning	  är	  av	  energisnål	  
LED-‐teknik.	  Arbetet	  kommer	  att	  utföras	  under	  
hösten	  med	  start	  andra	  veckan	  i	  oktober.	  	  

	  
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.	  Samr	  	  
	  
//Styrelsen	  
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