
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev  

augusti – september 2020 
 
 
Hej, 
 
Hoppas ni alla är friska och mår bra! Här kommer ett nytt nummer av styrelsens nyhetsbrev om vad 
som är på gång i våra hus. 
 
Byggfrågor 
Den på extra stämman i mars beslutade kostnadsberäkningen är nu genomförd och färdig. Det tog 
längre tid än beräknat då den är mycket omfattande och det viktigt att det blir rätt. Kostnadsberäkningen 
har nu legat till grund för föreningens krav mot totalentreprenören. Föreningens totala krav är 
sammanställda och vår advokat har överlämnat dessa till totalentreprenören med en tidsfrist om 
återbetalning och svar. 
Parallellt jobbar vi nu intensivt med både banken och en byggfirma för att kunna börja åtgärda och 
färdigställa fastigheterna själva. Vi planerar att kalla till en informationsträff/ extra föreningsstämma 
inom ett par veckor gällande detta, då vår förhoppning är att påbörja dessa arbeten redan tidig höst, 
med taket först, för att hinna klart innan vintern. 
 
Lås och nycklar 
Föreningen har haft en del problem med inbrott och har nu därför endast koder till portarna. Till alla 
andra utrymmen tar man sig in med nyckel, vilket förhoppningsvis kommer att stävja problemet. Kom 
ihåg att du som enskild medlem har ett ansvar i att inte lämna ut vår portkod till obehöriga, detta gäller 
även budfirmor och liknande i möjligaste mån. 
 
Rökning 
Styrelsen har fått in flera klagomål från medlemmar som upplever problem med röklukt när grannar 
röker på sina balkonger eller ut genom fönster. Vi vill påminna dig som röker om det för allas trivsel inte 
är tillåtet att göra det vid entréer och andra luftintag. Var även noga med att ta hand om dina fimpar så 
att de inte hamnar nere på marken på baksidan eller framsidan av husen, det räknas som nedskräpning 
och är absolut inte tillåtet på föreningens mark. 
 
Andrahandsuthyrning 
Vi vill påminna om att om du som ägare upplåter lägenheten till någon annan utan att själv bo där, då 
räknas det som andrahandsuthyrning vilket kräver styrelsens godkännande. Detta gäller alltid, oavsett 
om den boende är ett barn eller annan familjemedlem till dig som ägare. 
Tänk även på att du som ägare är ansvarig för att all information från styrelsen, som detta nyhetsbrev till 
exempel, kommer den andrahandsboende tillhanda. 
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, fyll i och lämna in denna blankett till oss i styrelsen för 
godkännande. Läs mer på vår hemsida om vad som gäller vid andrahandsuthyrning. 

https://www.hsb.se/globalassets/regionalt-innehall/hsb-skane/media/dokument/dokument-per-omrade/om-boende/mallar-hyresgaster/ansokan-om-andrahandsuthyrning.pdf
https://stjernstromsvag.se/andrahandsuthyrning/


 
Brandsäkerhet 
Vi vill även 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 helst en gång i månaden och se till att byta batteri varje år. 
 
Takterrassen 
Samma regler som tidigare gäller för vår gemensamma takterrass, innan lokalen och terrassen är helt 
klara får inga stora fester anordnas där. Däremot är det tillåtet att använda terrassen i mindre sällskap 
för att njuta av utsikten under de vackra sensommarkvällarna. Vill du försäkra dig om att få ha terrassen 
för dig själv en dag eller kväll, gör en propå i Facebookgruppen, det närmaste ett bokningssystem som 
finns idag. När terrassen är färdigställd kommer att återkomma med en plan för hur vi alla kan boka vår 
fina gemensamhetslokal framöver. 
 
Höststädning och grillning 
Vi hoppas kunna ordna ett tillfälle för alla i föreningen att träffas i höst, vid en gemensam höststädning 
med efterföljande grillning i parken. Vi återkommer med datum för detta i nästa nyhetsbrev. Föreningen 
har en trivselgrupp som brukar arrangera den här typen av evenemang, om du vill vara en del av 
trivselgruppen är det bara att höra av sig via styrelsemejlen. 
 
Nya styrelsen 
Efter årsstämman i juni har styrelsen minskat antalet medlemmar och består numera av följande 
ledamöter: 
Henrik Andersson, ordförande 
Suzanne Wickerfält, kassör 
Klara Ledin Höglund, sekreterare 
Erik Ramberg (ordinarie) 
Alice Mukaru (ordinarie) 
Dennis Tran (ordinarie) 
Jonatan Hoang (ordinarie) 
Christian Vinterhav (suppleant) 
 
Det var allt för denna gång. Vi önskar er alla en fortsatt fin sensommar!       
 
Allt gott, 
Styrelsen 


