
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev  

september – oktober 2019 
 
 
Hej, 
 
Här kommer ett nytt nummer av styrelsens nyhetsbrev om vad som är på gång i våra två hus. Om det är 
något du tycker att vi bör lyfta i nyhetsbrevet, hör gärna av dig till oss i styrelsen. 
 
Byggfrågor 
Färdigställandet av husen, och markarbetena runt om dem, fortsätter vara styrelsens högsta prioritet 
och som tidigare meddelats kommer besiktning av alla lägenheter att ske den 24/9 (ljusa huset) och den 
10/10 (mörka huset). Se tidigare utskickat mejl för utförligare information om hur och när just din 
lägenhet ska besiktas. 
 
Cykelrum 
Det börjar bli trångt i cykelrummen vid port 9 och 13. Om du inte använder din cykel särskilt ofta, 
hänvisar vi till cykelrummet bredvid garageinfarten på Stjernströms Väg 3. Där finns det gott om plats 
och även möjlighet att hänga upp cyklar på väggen för långtidsförvaring. Cyklar som aldrig mer kommer 
att användas får kastas på återvinningen i Sätra. 
 
Tillhörigheter i allmänna utrymmen 
Vi vill påminna om att trapphus och andra utrymningsvägar varken får belamras med skräp som ska till 
återvinningen, skor, blomkrukor, barnvagnar eller annat brännbart material. Detta är viktigt för att vi ska 
kunna säkra att alla i huset kan ta sig ut via trapphuset i händelse av brand. 
 
Elskåp utanför port 5 
Styrelsen har haft återkommande kontakt med exploateringskontoret, med anledning av det elskåp som 
har placerats utanför port 5. Projektledaren som ansvarar för placeringen anser inte att skåpet innebär 
något problem för oss som bor här, men vi fortsätter påpeka att skåpet står alldeles för nära utgången. 
Om exploateringskontoret inte ger med sig och flyttar på skåpet, finns möjligheten för vår förening att i 
efterhand flytta det själva till en lämpligare placering. 
 
Soprummen 
Vi arbetar just nu med att säkerställa en fungerande rutin för att förhindra tillkomsten av flugor och dålig 
lukt i våra soprum. Vi vill i samband med detta även passa på att informera om några förhållningsregler: 
* Släng inte överfulla påsar med matavfall. Den bruna papperspåsen ska endast fyllas till hälften för att 
kunna vikas ihop ordentligt innan den slängs. 
* Släng de bruna påsarna i ett av kärlen för matavfall som inte redan är fullt, det är nämligen viktigt att 
varje soptunna går att stänga ordentligt. 



* Soprummen är endast avsedda för matavfall, samt övrigt brännbart som inte kan kategoriseras in 
under återvinning av papper, kartong, metall, plast eller glas. Allt detta återvinns närmast i behållarna 
bredvid parkeringen vid ICA Axelsberg, ca 100 meter från det mörka huset. 
* Grovsopor får absolut inte lämnas i våra soprum. Varje boende ansvarar själv för att forsla bort sina 
grovsopor, närmast till Sätra återvinning. Om någon lämnar grovsopor i våra soprum, innebär det en 
onödig extra utgift för oss alla i föreningen, eftersom det kostar pengar att få detta bortforslat. 
 
Portkoder 
Som tidigare meddelats har portkoderna till förrådsutrymmen och cykelrum ändrats. Vi ber er alla att 
inte lämna ut dessa koder till någon utanför föreningen, eftersom vi har haft en del problem med stölder 
från dessa utrymmen under de senaste veckorna. 
 
Hemsida 
Arbetet med föreningens hemsida är snart slutfört och vi ser fram emot att snart kunna hänvisa er till en 
första version. Vi återkommer när det är dags. 
 
Korvgrillning i parken 
Planering pågår även inför ett tillfälle då vi kan få träffas och lära känna varandra bättre under en 
höstdag i den lilla parken bakom våra hus. Vi kommer att skicka en inbjudan när det närmar sig! 
 
Vi i styrelsen 
För att ni ska få veta lite mer om vilka vi är, kommer vi i varje nyhetsbrev låta en styrelsemedlem svara 
på några frågor. I förra numret var det vår ordförande Henrik Andersson som hade ordet och i detta 
nummer möter ni Alice Mukaru, ordinarie ledamot i styrelsen sedan i våras: 
 

 
 



Varför ville du flytta till vår brf?  
– Jag flyttade till just den här föreningen av en slump, jag ville bo närmare barnens skola men hittade 
inget i Örnsberg så Stjernströms väg skulle vara en tillfällig lösning. Men nu trivs barnen så bra och vill 
inte flytta, de gillar att leka mycket ute med andra barn som bor i grannhusen bredvid. 
 
Vad fick dig att vilja engagera dig i styrelsen?  
– Jag kände att gemenskapen saknades, eftersom alla var nyinflyttade. Så jag tänkte att vi tillsammans 
kunde forma en förening som är välkomnande och där det finns något för alla, gamla som unga, med 
gemensamma ytor där vi kan umgås. Just nu är det annat som tar fokus i styrelsearbetet, men jag 
hoppas att vi snart kan lägga fokus på det som gör att man trivs i en förening och i ett område. 
 
Det var allt för denna gång!   

 
Allt gott, 
Styrelsen 


