
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev  

juli – augusti 2019 
 
 
Hej, 
 
Välkommen till premiärnumret av styrelsens nyhetsbrev till alla medlemmar i BRF Stjernströms väg! 
Tanken är att du från och med nu ska få regelbunden information om vad som är på gång i våra två 
hus. 
 
Byggfrågor 
Styrelsen högsta prioritet är att se till att husen och markarbetena runt om ska bli helt klara. Styrelsen 
har tagit hjälp av en byggkonsult och en jurist, främst för att få grepp om processen då färdigställandet 
av våra fastigheter dragit ut på tiden. Vad som kommer hända närmast är att den 12 augusti kommer 
slutbesiktning av tak att ske. Vidare kommer slutbesiktning av fasad och mark att genomföras. Hur 
lägenheter och allmänna utrymmen kommer hanteras utreds just nu. Vi återkommer så fort vi har mer 
information. 
 
Brandsäkerhet 
Brandskyddet i våra fastigheter ses över och vi vill samtidigt påminna om vad som förväntas av dig som 
enskild föreningsmedlem för att våra byggnader ska vara brandsäkra: 
* Grillar du på balkongen, använd elgrill eller gasolgrill och ha alltid släckningsutrustning till hands. 
Kolgrillar är inte tillåtna på våra balkonger på grund av risken för att gnistor flyger iväg. 
* Se till att trapphus och andra utrymningsvägar inte är belamrade med barnvagnar och annat brännbart 
material. 
* Kontrollera brandvarnare en gång i månaden och se till att byta batteri varje år. 
 
Balkongerna 
Det har kommit in en del frågor till styrelsen om inglasning av balkonger, uppsättning av markiser och 
liknande. Eftersom vi just nu är mitt i processen att få våra fastigheter helt färdigställda, måste vi låta 
alla dessa ingrepp i våra byggnader vänta. Sedan behöver vi undersöka vad som ryms inom bygglovet 
och ta fram en policy för den typen av byggen som alla kan följa. 
 
Takterrassen 
Det har även kommit in frågor till styrelsen gällande att ordna fester på vår gemensamma takterrass. 
Innan lokalen och terrassen är helt klara vill vi inte att det anordnas några stora fester där. Däremot är 
det tillåtet att använda terrassen i mindre sällskap. Gör en propå i Facebookgruppen, det är det 
närmaste ett bokningssystem som finns idag. Vi kommer att återkomma med en plan för hur vi alla kan 
boka vår fina gemensamhetslokal framöver. 
  



Rökning 
Den nya lagen om rökning på allmän plats rör troligen inte våra fastigheter i nuläget, men vi vill ändå 
påminna dig som röker att inte göra det vid entréer och andra luftintag, för allas trivsel. Röker du på din 
balkong, var noga med att ta hand om dina fimpar så att de inte hamnar nere på marken på baksidan 
eller framsidan av husen. 
 
Andrahandsuthyrning 
Flera av lägenheterna i våra hus hyrs i nuläget ut i andra hand. Styrelsen arbetar med att se över 
uthyrningsrutinerna och kommer att återkomma med tydligare regler kring vad som gäller framöver. 
Men viktigt att veta redan nu är att om du som står som ägare till lägenheten upplåter den till någon 
annan utan att själv bo där, då räknas det som andrahandsuthyrning. Detta gäller oavsett om den 
boende är ett barn eller annan familjemedlem till dig som ägare. 
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, fyll i och lämna in denna blankett till oss i styrelsen för 
godkännande: https://bredablickforvaltning.se/wp-content/uploads/2018/02/Ansökan-om-uthyrning-i-
andra-hand.pdf 
 
Förvaltning 
Vårt avtal med Bredablick har sagts upp och ett eventuellt byte av ny förvaltare utreds. Styrelsen har 
tagit in ett antal offerter och kommer under hösten att välja en ny samarbetspartner som kan ta hand om 
vår fastighet på bästa sätt. Fram till att avtalet löper ut är det fortfarande Bredablick som tar emot 
felanmälningar och vi kommer att meddela nya kontaktuppgifter i god tid innan eventuellt byte av 
förvaltare. 
 
Lås och nycklar 
Det har varit problem för en del boende att ta sig in i delar av fastigheten, på grund av portkoder som 
inte fungerat samt att alla nycklar inte fungerar till exempelvis takterrassen. Detta ser vi nu över och 
kommer att meddela när det är löst. 
 
Uppdatering av stadgar 
Stadgarna som Bolagsverket uppmanade oss att ändra är nu efter vårens två stämmor uppdaterade 
och lyder nu som följande under paragraf 10: 
- Revisorerna ska bedriva sitt arbete, så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse 
avgiven senast tre veckor innan stämma. (Tidigare skrivning var fyra veckor.) 
 
Hemsida 
Arbete pågår för fullt med att skapa en hemsida, där all info som rör föreningen kommer att finnas 
tillgänglig. Det är ett omfattande projekt som kommer att ta sin tid, men förhoppningsvis kommer vi att 
kunna hänvisa till en första version redan i höst. 
 
Mingel och fest 
Något annat vi hoppas kunna ordna i höst är ett tillfälle för alla i föreningen att kunna träffas och lära 
känna varandra bättre. Vi har ju en trivselgrupp som har flera trevliga idéer. Vi återkommer med datum 
för detta efter sommaren! 
 
Nya styrelsen 
Vi som ingår i den nya styrelsen är: 
Henrik Andersson, ordförande 
Suzanne Wickerfält, ordinarie 
Marcus Boij, ordinarie 
Alice Mukaru, ordinarie 
Erik Ramberg, ordinarie 
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Dennis Tran, ordinarie 
Klara Ledin Höglund, ordinarie 
Tommy Gullberg, suppleant 
Elias Gusterman, suppleant 
Jonatan Hoang, suppleant 
Christian Vinterhav, suppleant 
 
För att ni ska få veta lite mer om vilka vi är, kommer vi i varje nyhetsbrev låta en styrelsemedlem svara 
på några frågor. Först ut är vår ordförande Henrik! 
 

 
 
Varför ville du flytta till vår brf?  
– Vi behövde större helt enkelt. Vi bodde inte långt här ifrån förut, nere i Örnsberg, och trivdes i 
området. Huset och lägenheterna kändes lite unika, inga standardproduktioner. Sen är läget perfekt för 
oss. Jag jobbar på Scania i Södertälje och min fru Anna inne i stan. 
 
Vad fick dig att vilja engagera dig i styrelsen?  
– Jag vill få våra bostäder klara så att vi kan trivas och bo bra, men också för att det just nu finns lite 
mer tid i ett annars fullt schema med små barn och jobb som kräver en hel del resande. Vi behöver alla 
hjälpas åt, för husen sköter sig inte själva och någon gång ska jag dra mitt stå i stacken. 
 
Det var allt för denna gång. Nu önskar vi er alla en riktigt fin sommar!🌸 
 
Allt gott, 
Styrelsen 


