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Nya grannar  
Några av er har fått nya grannar. Vi välkomnar: 
Med hänvisning till personuppgiftslagen (Pul) 
så namnger vi inga medlemmar i dokument 
som finns tillgängliga på vår webbplats. 
 
 
 
 
 

Hundskyltar 
På vårens stämma fick styrelsen i uppdrag att se över 
det som flera ansåg vara ett problem, dvs rastning av 
hundar på grönområdet som vetter mot vattnet vilket 
också är taket på Brf Gröndalsterassen. Med 
blandade känslor satte vi upp skyltar med texten – 
Rasta inte din hund här. Många har haft synpunkter 
på skyltarna och det är tydligt att inte alla tycker 
samma sak. För att komma tillrätt med denna fråga 
vill vi gärna ha in era synpunkter om hur ni tycker att 
vi ska ha det. Skicka in dina synpunkter via e-post 
info@stjarnhusen.info eller lägger ett brev i 
Styrelsens brevlåda. 

  
Extra uttag för Fiber/LAN 
Alla ska nu ha fått ett uttag för Fiber/LAN installerat 
i lägenheten. Inom kort kommer du/ni att få ett 
erbjudande från Snickeri & Bygghuset Sverige AB om 
en kabeldragning från dosan till en valfri plats i 
lägenheten.  Dragningen av det extra uttaget kommer 
att kosta 1000.- och betalas av 
lägenhetsinnehavaren. 
 

Våra trädgårdar 
Som en del i förnyelsearbetet med våra trädgårdar 
har vi kontrakterat en trädgårdsarkitekt från 
Slottsträdgården Ulriksdal. Ritningarna till 
trädgårdarna beräknas vara klara i februari 2010 och 
styrelsen kommer då att kalla till ett informations-
möte för dem som vill se förslaget presenteras direkt 
av arkitekten. 
 

Rätt namn på dörren 
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 ändrat. 
 
Det är också bra om alla tar en titt i källarförrådet för 
att kontrollera om det står rätt lägenhetsnummer på 
förrådsdörren, om det inte är rätt nummer kontaktar 
du/ni styrelsen så ser vi till att det blir fixat. 
 

 
Sist men inte minst 

God jul och Gott nytt år från Styrelsen! 
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