
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev  

maj – juni 2020 
 
 
Hej, 
 
Här kommer styrelsens nyhetsbrev om vad som är på gång i vår förening: 
 
Byggfrågor 
I enlighet med vad som beslutades på föreningens extrastämma, genomförs nu en beräkning av 
kostnaden för att färdigställa våra fastigheter. Arbetet utförs av Kvalitetsbygg AB och väntas vara klart 
inom kort. Beräkningen kommer att användas i processen mot vår totalentreprenör, men kommer även 
vara behjälplig i prioritering av vilka delar som först behöver åtgärdas. Totalentreprenören fortsätter att 
bestrida föreningens krav, men processen går vidare och vi uppdaterar er löpande kring läget. 
 
Virustider 
Eftersom vi i vår förening har flera medlemmar som ingår i riskgruppen för coronasmitta, vill vi uppmana 
alla boende till ökad försiktighet. Var noga med handhygienen och håll avståndet. Om du som medlem 
ingår i en riskgrupp och behöver hjälp med något, hör av dig till styrelsen via mejl så försöker vi hjälpas 
åt att hitta en lösning på ditt problem: sekreterare@brfstjernstromsvag.net  
 
Årsstämma 
Föreningens årsstämma skulle enligt tidigare plan äga rum den 6 maj, men vi i styrelsen har valt att 
skjuta på stämman med anledning av det rådande läget. Nytt datum är i nuläget 10 juni 2020 och vi 
återkommer när vi har hittat en alternativ lösning som innebär en säker miljö för stämman. 
 
Terrassen 
Tanken var att vi i anslutning till årsstämman skulle ha en liten invigning av vår gemensamhetslokal. 
Även detta skjuter vi nu på framtiden och satsar istället på att försöka anordna en ny grannträff utomhus 
när läget förhoppningsvis förbättrats till hösten. 
 
Digitalboxar 
Från och med den 28 april börjar föreningens nya avtal med Telia att gälla, vilket innebär att hastigheten 
på bredbandet höjs från 10 Mbit till 100 Mbit. Det innebär också att vi alla får en ny digitalbox, som 
hämtas ut i vår gemensamhetslokal vid takterrassen klockan 18-20 något av följande datum: 5 maj alt. 
11 maj. Kom igång-support ges av Telia.  
Befintlig bredbandsrouter behöver inte bytas ut, men den gamla digitalboxen kastas om man inte har 
något annat behov av den. Den återvinns som elektronik och lämnas närmast vid återvinningen i Sätra, 
den får alltså inte slängas i våra vanliga sopkärl.  
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Skalskydd 
Som tidigare meddelat ser styrelsen över hela föreningens låssystem samt överväger att sätta upp 
övervakningskameror på strategiska platser. Vi vill under tiden påminna er alla om att vara extra 
restriktiva med att dela ut vår portkod till personer som inte är boende i våra hus. 
 
Grovsopor 
För att möta miljöförvaltningens krav på hantering av grovsopor, kommer föreningen tillhandahålla en 
container på föreningens mark den 14-19 maj. Alla medlemmar kan passa på att göra sig av med sina 
grovsopor, se instruktioner nedan angående vad som är tillåtet och inte tillåtet att slänga i containern: 

 
Utöver detta gäller 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 
alltså själv för att forsla bort sina grovsopor, när det inte finns någon container på plats. 
 
Luftfilterbyte 
Det är dags för luftfilterbyte igen och de nya filtren kommer att distribueras under innevarande eller 
nästkommande vecka. På avgiften för juli kommer vi debitera 585 kr för detta. 
 
Trivselgruppen 
Vill du vara med och skapa trivsel och försköna marken runt våra hus, till exempel genom att hjälpa till 
med gräsklippning och övriga trädgårdssysslor i sommar? Föreningen saknar i nuläget en leverantör av 
markskötsel och den nuvarande trivselgruppen tar gärna emot förstärkning. Anmäl ditt intresse via 
styrelsemejlen och märk mejlet ”trivselgruppen”: sekreterare@brfstjernstromsvag.net 
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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. I detta nummer möter ni Klara Ledin Höglund, ordinarie ledamot i styrelsen. 
 

 
 
Varför ville du flytta till vår brf?  
– Axelsberg hade kommit att bli ett favoritområde för mig och min familj, framför allt var det närheten till 
naturen, Mälarens strand och koltrastarnas sång som lockade. Vi gillade även husens arkitektur skarpt, 
så vi slog till. 
 
Vad fick dig att vilja engagera dig i styrelsen?  
– Jag ville sätta mig in i vad som händer i föreningen och sprida information om styrelsens arbete. 
Dessutom ville jag vara med och ordna roliga och trivselskapande aktiviteter för alla medlemmar. Detta 
har ju av olika anledningar fått stå tillbaka en tid, men jag ser framtiden an med tillförsikt! 
 
Det var allt för denna gång, vi önskar er alla en frisk och fin vår!      
 
Allt gott, 
Styrelsen 
 


