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God	  Jul	  och	  Gott	  Nytt	  År	  

Styrelsen	  önskar	  alla	  medlemmar	  en	  God	  Jul	  
och	  ett	  Gott	  Nytt	  År!	  

	  

Information	  gällande	  utebelysningen	  

Utbytet	  av	  all	  armatur	  och	  uppsättningen	  av	  
belysta	  pollar	  i	  backen	  är	  snart	  genomfört.	  
Pollarna	  har	  som	  syfte	  att	  ge	  en	  säkrare	  
avskärmning	  av	  gångbanan	  samt	  upplysning	  av	  
infarten.	  	  

Vi	  tackar	  för	  alla	  synpunkter	  och	  förslag	  som	  
kommit	  in	  till	  oss	  under	  arbetets	  gång.	  Vi	  
kommer	  tillsammans	  med	  vår	  entreprenad	  att	  
gå	  igenom	  arbetet	  för	  att	  reglera	  ljusstyrkor	  
och	  få	  en	  så	  bra	  enhetlig	  ljussättning	  som	  
möjligt.	  	  

	  

Omförhandling	  av	  lån	  

Styrelsen	  har	  förhandlat	  och	  lagt	  om	  två	  av	  
våra	  lån.	  Vi	  fördelade	  löptiden	  på	  lånen	  till	  en	  
tre	  månaders	  rörligt	  och	  en	  femårig.	  Detta	  gör	  
att	  vi	  säkrar	  oss	  mot	  framtida	  ev	  
räntejusteringar	  och	  att	  vi	  har	  våra	  lån	  
utspridda	  under	  fler	  år.	  	  

	  

Julsopor	  

Det	  är	  glädjande	  att	  allt	  fler	  vill	  återvinna	  sina	  
sopor	  men	  tänk	  på	  att	  våra	  grovsoprum	  
kommer	  att	  bli	  extra	  hårt	  belastade	  under	  
Julhelgen.	  Var	  därför	  noga	  med	  att	  paketera	  
ditt	  grovavfall	  extra	  väl	  så	  att	  det	  inte	  blir	  
överfyllt	  i	  soprummen.	  Ser	  du	  att	  det	  är	  fullt	  så	  
fundera	  på	  om	  du	  kan	  avvakta	  med	  att	  slänga	  
dina	  grovsopor	  till	  veckan	  efter.	  Och	  kasta	  rätt	  
avfall	  i	  rätt	  behållare!	  Vi	  betalar	  onödiga	  	  

	  
	  
kostnader	  på	  grund	  av	  att	  soporna	  inte	  är	  rätt	  
sorterade.	  

Kom	  ihåg:	  Släck	  ljusen	  
	  
Levande	  ljus	  är	  mysigt,	  men	  tänk	  på	  
brandfaran	  under	  advent	  och	  jul.	  
Glöm	  inte	  att	  blåsa	  ut	  ljusen	  när	  du	  lämnar	  
rummet!	  
Se	  till	  att	  brandvarnaren	  fungerar!	  
	  
Felanmälan	  
	  
Vi	  vill	  påminna	  att	  all	  felanmälan	  görs	  direkt	  till	  
Storholmen	  Förvaltning.	  Antingen	  via	  
info@storholmen.se	  eller	  0771-‐786	  746.	  
Uppge	  BRF	  Stjärnhusen	  och	  ert	  
lägenhetsnummer.	  	  
	  
Vill	  ni	  få	  infobladet	  digitalt?	  
	  
Skicka	  din	  mailadress	  till	  
info@stjarnhusen.info	  för	  att	  vara	  med	  på	  
maillistan.	  	  
Mer	  information	  hittar	  ni	  som	  vanligt	  på	  
hemsidan	  eller	  på	  Facebook.	  	  
	  

Avslutningsvis	  	  

Vill	  vi	  välkomna	  alla	  nya	  medlemmar	  till	  BRF	  
Stjärnhusen.	  	  
	  
//Styrelsen	  
	  
	  	  


