
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev  

november – december 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 
Först och främst vill styrelsen tacka för en fantastisk uppslutning under besiktningarna som ägde rum 
under slutet av september och början av oktober. Vi har gått igenom samtliga lägenheter och alla 
allmänna utrymmen. Den allmänna bilden är att de fel och brister som noterades i lägenheterna och de 
allmänna utrymmena är sådant som går att åtgärda. Några fall av mer akut art, elfel och vattenskador 
har vi bett totalentreprenören att åtgärda först. Vi gör vårt yttersta för att ni som är berörda ska 
kontaktas inom kort. När detta sker kommer det förstås att innebära en del spring i vissa lägenheter och 
delar av våra hus, när entreprenörer och byggare ska utföra åtgärder. 
 
Entreprenören har redan påbörjat vissa åtgärder på tak och fasad. Styrelsen har dock inte fått en tydlig 
tidplan på vad eller när saker ska ske, eller när en godkänd slutbesiktning kommer att ske. 
 
Protokoll från besiktningen finns och om du vill få tillgång till dessa, mejla styrelsen så ser vi till att ni får 
tillgång till dem. Protokollen har även skickats till vår totalentreprenör och under oktober hölls ett möte 
med dem där styrelsen framförde föreningens krav på åtgärder gällande lägenheter, allmänna 
utrymmen, tak, fasad och mark. Styrelsen framförde även krav på en tydlig plan framåt och 
totalentreprenören har haft några veckor på sig att svara på vår kravlista. Svaret dröjer och har inte 
levererats på överenskommen tid. Detta anser vi i styrelsen är oacceptabelt och vi kommer nu att agera 
enligt rådande situation. Vi kommer att löpande uppdatera er alla i föreningen kring processen så 
mycket som möjligt. 
 
Ny förvaltare  
Styrelsen har beslutat att upphandla kontrakt med en ny förvaltare, som möter föreningens behov på ett 
bra sätt. Vår nya förvaltare HSB tar över ansvaret när föreningens nuvarande kontrakt med Bredablick 
löper ut vid årsskiftet. Kontaktuppgifter till HSB, för felanmälan med mera, kommer att mejlas ut i till alla 
medlemmar i föreningen i god tid innan övergången och vi kommer även att byta ut informationen i 
föreningens entrétavlor. Observera att avierna för första kvartalets avgifter 2020 alltså kommer att 
komma från HSB. 
 
Luftfilterbyte 
Som tidigare meddelats är det nu dags att byta filter i våra ventilationsaggregat igen och i söndags, den 
10 november, försågs samtliga lägenheter med nya filter. Där ingen var hemma hängde vi filterparet på 
dörrhandtaget. Information om hur man går till väga praktiskt för att genomföra filterbytet hittar ni i det 



föregående mejlet från styrelsen med information om filterbytet. Om ni behöver hjälp med själva 
filterbytet ber vi er meddela detta per mail till sekreterare@brfstjernstromsvag.net så löser vi detta. 
 
Observera att ventilationsaggregat, inklusive filter, är respektive bostadsrättsägares ansvar att byta 
regelbundet. Föreningen inhandlar filter gemensamt till ett bra pris och kommer på grund av detta ta ut 
en avgift motsvarande inköpspriset, 495 kronor per lägenhet, som kommer läggas till på en av de 
kommande hyresavierna. 
 
Ny hemsida 
Föreningens hemsida är nu klar, välkomna att ta er en titt på: https://stjernstromsvag.se/ 
Vi kommer att komplettera innehållet på hemsidan när behov uppstår, bland annat nu när det snart blir 
dags för byte av förvaltare. Målsättningen är att den viktigaste informationen gällande vår förening alltid 
ska vara aktuell och enkel att hitta på vår hemsida. 
 
Andrahandsuthyrningar 
Från och med den första november kommer föreningen att ta ut en avgift på 10 procent av ett 
prisbasbelopp per år från de föreningsmedlemmar som hyr ut i andrahand. Första fakturan gällande 
detta kommer att komma i januari där november och december faktureras retroaktivt. Läs mer på vår 
nya hemsida vad som gäller om man vill hyra ut i andrahand: 
https://stjernstromsvag.se/andrahandsuthyrning/ 
 
Snöröjning 
Föreningen har även upphandlat en ny entreprenör för snöröjning och halkbekämpning. Vi hoppas och 
tror att detta kommer att ge oss bra service till en rimlig kostnad när vintern kommer. 
 
Budget, kostnader och avgifter för 2020 
Styrelsen har beslutat att avgifterna för 2020 blir oförändrande. Föreningens kostnader har under slutet 
av 2018 och 2019 varit onormalt stora. Det är främst reparationer, snöröjning och städning av 
soprummen som sticker ut. Styrelsen har jobbat aktivt med att komma till rätta med detta och få en mer 
normal kostnadsbild. Ny snöröjare har anlitats, ett avtal gällande kontinuerlig grovstädning av våra 
soprum har tecknats, övriga avtal (för till exempel värme, el och bredband) ses över och räntan på 
föreningens lån har omförhandlats med banken. Allt detta tillsammans med en ny förvaltning ligger till 
grund för beslutet gällande avgifter för nästkommande år. 
 
Styrelsen har även sammanställt en kravlista till vår totalentreprenör för de reparationskostnader som vi 
anser är reklamationer eller garantier och som felaktigt hamnat på föreningen. 
 
Under nästa år kommer styrelsen i enlighet med stadgarna påbörja arbetet med att ta fram en 
underhållsplan för våra fastigheter. När en sådan plan är klar kan vi också se hur vi ligger till gällande 
avsättning till framtida planerat underhåll. Beroende på hur allt ovan nämnt avlöper kan eventuellt 
avgifterna behöva justerats, men i så fall tidigast under 2021 och framåt. 
 
Träffa dina grannar 
På söndag den 17 november kl 12-15 bjuder vi in till ”höststädning utan städ”, det vill säga en möjlighet 
att få träffas och umgås grannar emellan. Vi har ju ännu ingen färdigställd mark att höststäda, men vi 
bjuder på korv med bröd, fika, tipspromenad och lite annat smått och gott i den lilla parken (den med 
gungor och en liten bollplan) som ligger bakom våra hus. Medlemmar i styrelsen och även i föreningens 
trivselgrupp kommer att finnas på plats och vi hoppas få träffa många av er. Anmäl om du kan komma 
komma (och hur många fler än du som dyker upp) till styrelsemejlen: 
sekreterare@brfstjernstromsvag.net senast på torsdag den 14 november. Märk mejlet med HÖSTFEST 
i ämnesraden. Välkomna! 
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Vi i styrelsen 
För att ni ska få veta lite mer om vilka vi är, låter vi en styrelsemedlem svara på några frågor i varje 
nyhetsbrev. Alla svaren dyker sedan upp under presentationen av styrelsemedlemmarna på den nya 
hemsidan. 
 
I detta nummer möter ni Dennis Tran, ordinarie ledamot i styrelsen sedan i våras: 
 

 
 
Varför ville du flytta till vår brf?  
– För att föreningen ligger i ett lugnt område med närhet till det mesta och husen verkade väldigt häftigt 
designade. Skönt och komma ifrån innerstan lite! 
 
Vad fick dig att vilja engagera dig i styrelsen?  
– I och med att jag arbetar som IT-konsult på bank till vardags så kändes det väldigt naturligt att kunna 
bidra med min kompetens och erfarenhet när det kommer till digitala lösningar. Jag tycker om att kunna 
påverka och hjälpa till där det behövs. 
 
Det var allt för denna gång, hoppas vi ses i parken bakom våra hus den 17 november! ☺ 
 
Allt gott, 
Styrelsen 


