
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev  

februari – mars 2020 
 
 
Hej, 
 
Här kommer ett nytt nummer av styrelsens nyhetsbrev om vad som är på gång i våra hus. Om det är 
något du tycker att vi bör lyfta i nyhetsbrevet, hör gärna av dig till oss i styrelsen. 
 
Byggfrågor 
Styrelsen har nu övergått till att låta föreningens advokat driva våra krav mot vår totalentreprenör. 
Föreningens krav på åtgärder gällande lägenheter, allmänna utrymmen, tak, fasad och mark har inte 
hörsammats, trots många möten och tydliga kravlistor. På grund av detta har vår advokat skickat ett 
brev där föreningen klargör sin juridiska tolkning av avtalet samt krav på färdigställande av 
entreprenaden. 
 
Vi inväntar nu ett slutligt svar i mitten av februari. Om totalentreprenören inte skriftligen presenterar en 
hållbar lösning, tidsmässigt och innehållsmässigt, kommer styrelsen att vidta rättsliga åtgärder. I 
händelse av detta kommer uppskattade kostnader för färdigställande att behövas. Detta jobbar vi nu 
parallellt med genom att ta in offerter från olika byggbolag. Vi kommer att uppdatera er löpande kring 
hur detta fortskrider. 
 
Styrelsen vill även passa på att tacka er alla för ert stora tålamod när det kommer till åtgärdandet av 
avvikelser i enskilda lägenheter. Vi sitter alla i samma båt när det gäller detta och vi är tacksamma för er 
förståelse inför att processen med totalentreprenören drar ut på tiden. 
 
Årsstämma 
Nu börjar det dra ihop sig inför föreningens årsstämma, som kommer att äga rum den 6 maj 2020. Alla 
medlemmar i föreningen är välkomna att skicka in motioner med förslag på åtgärder eller förbättringar, 
samt idéer om hur vi gemensamt ska driva föreningsarbetet framåt. Senast den 15 februari 2020 vill vi 
ha din motion i styrelsemejlen. Här finns instruktioner kring hur en motion ska vara utformad: 
https://stjernstromsvag.se/motioner-propositioner/ 
 
Bredband 
Vår förening har tecknat förlängt bredbandsavtal med Telia, vilket innebär att vi nu får mer prestanda, 
100Mbit, med bibehållen kostnad. Vill man uppgradera till ännu högre hastighet tillkommer en kostnad 
för detta. Telia kommer att skicka ut information till alla hushåll om hur vi går tillväga för att uppgradera 
till den nya hastigheten inom 1-2 månader. Här kan du läsa mer om föreningens bredband: 
https://stjernstromsvag.se/bredband/ 
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SEB bostadslån 
Föreningens lån har omförhandlats och vi har nu fått betydligt förmånligare villkor i ett nytt avtal med 
SEB. Som en förmån för alla våra medlemmar erbjuder SEB även ett fördelaktigt bolån för oss som 
privatpersoner. Erbjudandet bifogas i samma mejl som detta nyhetsbrev. 
 
HSB 
Vår förening har som tidigare meddelats en ny förvaltare, HSB, som har tagit över ansvaret för skötseln 
av våra hus och av vår ekonomi. Kontaktuppgifter till HSB för felanmälan med mera hittar ni här: 
https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/felanmalan-info/ 
Avier för avgiften har skickats ut till alla via den adress som finns hos föreningen. Om det är någon som 
fortfarande inte fått avier, kontakta HSB. 
Det finns även möjlighet att lägga upp en egen profil under ”Mitt HSB”, vilket kan förenkla kontakten 
med förvaltaren. Här skapar du en profil: https://hsbportalen-login.hsb.se/logon/LogonPoint/index.html 
 
Skalskydd 
Eftersom vi har haft en del inbrott i våra gemensamma utrymmen den senaste tiden ser styrelsen över 
hela föreningens låssystem. Vi kommer att ta in offerter och utvärdera vilken typ av lås som fungerar 
bäst. Styrelsen överväger även att sätta upp övervakningskameror på strategiska platser, för att 
ytterligare avskräcka inbrottsförsök. I samband med detta vill vi passa på att påminna er alla om att vara 
extra restriktiva med att dela ut vår portkod till obehöriga. 
 
Grovsopor 
Efter ett påpekande från miljöförvaltningen behöver vi hitta ett system för att ta hand om föreningens 
samlade grovsopor. Vi ser över hur detta ska kunna genomföras, med hämtning som utförs två gånger 
per år. 
Tillsvidare gäller dock samma regler som tidigare: Grovsopor får absolut inte lämnas i våra soprum på 
grund av att det innebär en onödig extra utgift när det måste hämtas separat. Varje boende ansvarar 
själv för att forsla bort sina grovsopor, närmast till Sätra återvinningscentral. För öppettider i Sätra samt 
annan information om återvinning, läs mer här: www.återvinningstockholm.se 
 
Laddningsuttag i garaget 
För alla med garageplats som har, eller funderar på att skaffa, elbil ser vi över en lösning för laddning 
vid varje parkeringsplats, samt ett debiteringssystem för detsamma. 
 
Terrassen 
Äntligen har låset till takterrassen bytts ut och alla medlemmar i föreningen har nu tillgång till vår fina 
gemensamhetslokal på översta våningen på Stjernströms väg 9! 
Tyvärr kvarstår fortfarande (som på så många andra ställen i våra hus) vissa avvikelser, bland annat är 
räcket ute på terrassen inte helt tillförlitligt. Därför är det fortsatt otillåtet att anordna 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 ett bokningssystem för 
lokalen när den är helt färdigställd.  
 
I anslutning till årsstämman den 6 maj kommer vi även att ha en liten invigning av vår 
gemensamhetslokal, vi återkommer med inbjudan! ☺ 
 
Det var allt för denna gång, vi önskar er en fin vårvinter tills vi hörs igen!            
 
Allt gott, 
Styrelsen 
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