
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev  

oktober – november 2020 
 
Hej, 
 
Hoppas ni alla är friska och mår bra! Här kommer ett nytt nummer av styrelsens nyhetsbrev med viktig 
information om ditt medlemskap i föreningen. 
 
Byggfrågor 
Som ni säkert sett har Kvalitetsbygg, den byggfirma föreningen anlitat för att färdigställa våra 
fastigheter, nu kommit igång med iordningställandet av taket. Hittills löper arbetet på som planerat och 
styrelsen är nöjd med resultatet så här långt. 
 
Det pågående arbetet innebär en del tillfälliga förändringar i tillgängligheten kring våra hus. Innergården 
bakom det svarta huset har stängts av och används som uppställningsplats för byggnadsställningar och 
annat skrymmande. Utanför soprummet vid port nummer 13 står koner utställda, tänk på att inte 
blockera vägen där. Det kommer även att ställas upp containrar på föreningens mark, för material som 
behöver slängas under byggprocessens gång. 
 
När taket är färdigställt planerar styrelsen att så snart som möjligt låta Kvalitetsbygg fortsätta med nästa 
etapp av det som ska åtgärdas. Det betyder att vi kommer att ha byggarbetare på plats kontinuerligt 
under vintern och våren. Om ni har några frågor om byggnationen är det bara att ni hör av er till 
styrelsen via mejl: sekreterare@brfstjernstromsvag.net 
 
Takterrassen 
Kvalitetsbyggs närvaro innebär även att vår gemensamma takterrass, samt lokalen innanför, kommer 
att användas som etableringsplats (lunch- och pausrum) under byggtiden. På så vis spar vi plats genom 
att vi inte behöver ytterligare byggbodar på vår mark. Det här innebär att lokalen och terrassen kommer 
vara stängd för alla föreningens medlemmar under byggtiden. 
 
Grovsopor 
Styrelsen vill än en gång påminna om att grovsopor absolut inte får lämnas i våra soprum, på grund av 
att vi i nuläget inte har hämtning av något annat än matavfall och brännbart i vår förening. Det innebär 
en onödig extra utgift när grovsopor mot föreningens regler måste hämtas separat. Varje boende 
ansvarar alltså själv för att forsla bort sina grovsopor, är du osäker på vilka regler som gäller i 
föreningen kan du ta reda på mer här: https://stjernstromsvag.se/avfallshantering/ 
 
Viktig påminnelse till dig som hyr ut i andra hand: Vi har lagt märke till att många 
andrahandshyresgäster lämnar grovsopor i våra soprum, vilket är lätt att upptäcka bland annat genom 
att namn och adress hittas på många av de kartonger som slängs. I förlängningen är detta något som 
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styrelsen kommer att belasta dig som hyresvärd för, eftersom det är ditt ansvar att din hyresgäst har fått 
rätt information om vad som gäller och följer reglerna som kommer med att bo i våra hus. 
 
Trivselregler 
På förekommen anledning vill vi betona att hög ljudnivå inte får förekomma mellan kl. 22.00 och kl. 
07.00 på vardagar och mellan kl. 22.00 och kl. 10.00 på lördagar, söndagar och andra helgdagar (röda 
dagar). Detta gäller både i den egna lägenheten och i gemensamma utrymmen. 
 
Vid enstaka festligheter förespråkar vi att du talar med dina närmsta grannar, samt sätter upp en lapp i 
trapphuset om festens karaktär och hur länge den kommer att pågå. Hör dina grannarna sedan ändå av 
sig och önskar lägre ljudnivå efter kl 22, är det trivselreglerna som gäller och du får acceptera att 
fortsätta festen med låg ljudvolym. 
 
Styrelsen vill även passa på att uppmana alla medlemmar som inte redan har läst igenom föreningens 
trivselregler att göra detta. Här hittar ni ramar för vad som är okej att göra och inte i våra hus, för att 
grannsämjan ska bibehållas på bästa sätt. Precis som när det gäller sophantering ansvarar du som hyr 
ut i andra hand för att din hyresgäst även följer dessa regler: https://stjernstromsvag.se/trivselregler/ 
 
Töm trapphusen 
En del av trivselreglerna som vi i föreningen vill lyfta lite extra nu när vi har en lång period framför oss 
med byggjobbare som rör sig i våra hus, är att det på grund av brandrisk och trappstädning inte är 
tillåtet att lämna några som helst lösa föremål i korridorer, trapphus eller i andra allmänna utrymmen. 
Detta gäller även barnvagnar, cyklar, dörrmattor, paraplyer och skräp som ställs ut tillfälligt. 
 
Träffa dina grannar 
På söndag 15 november kl. 13-15 bjuder vi traditionsenligt 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 och tipspromenad i den lilla parken (den med gungor 
och en liten bollplan) som ligger bakom våra hus. Medlemmar i styrelsen och i föreningens trivselgrupp 
kommer att finnas på plats och vi hoppas få träffa många av er. Anmäl om du kan komma (och hur 
många som dyker upp från ditt hushåll) till styrelsemejlen: sekreterare@brfstjernstromsvag.net senast 
torsdag 12 november och skriv ”Höststäd utan städ” i ämnesraden. Välkomna! 
 
Budget, kostnader och avgifter för 2020 
För att kunna finansiera färdigställandet av våra fastigheter har föreningen tagit ett lån, vilket beslutades 
under extrastämman i början av september. De ökade lånekostnaderna innebär att samtliga 
medlemmar kommer att få en avgiftshöjning på 15 procent från och med årsskiftet 2020/2021. 
Budgeten för 2021 är inlämnad och i och med att styrelsen under det gångna året har fått ordning på de 
flesta utgiftsposterna har vi nu en viss marginal. I och med det läge vi befinner oss i just nu, det vill säga 
i en pågående process mot vår totalentreprenör, tillkommer det en del kostnader som till exempel 
advokatarvode, som vi på sikt förhoppningsvis inte kommer att behöva längre. 
 
Det var allt för denna gång, hoppas vi ses i parken bakom våra hus den 15 november! ☺ 
 
Allt gott, 
Styrelsen 
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