
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyhetsbrev  
december 2020 – januari 2021 
 
Hej, 
 
Här är årets sista nyhetsbrev från styrelsen, med viktig information om ditt medlemskap i föreningen. 
 
Byggfrågor 
Kvalitetsbygg, den byggfirma föreningen anlitat för att färdigställa våra tak, jobbar på med det sista och 
inom kort är taken klara. Trots tidvis besvärligt väder med mycket regn verkar tidplanen hålla. Det har 
inte varit helt lätt alltid. En del okända vattenskador har påträffats och åtgärdas, material har fått 
beställas med långa ledtider för att passa det som redan finns i huset. 
 
Under arbetets gång har vi även haft vår besiktningsman här för en förbesiktning. Processen och 
dialogen mellan föreningen, vår besiktningsman och Kvalitetsbygg känns bra. Avvikelser tas upp och 
diskuteras och löses efterhand. Förhoppningen är att vi ska kunna genomföra en slutbesiktning innan 
nyår, dock med förbehåll för vädret. 
 
Styrelsen har under hösten försökt få fram en plan tillsammans med Kvalitetsbygg gällande övriga 
punkter om åtgärder som beslutades på extra stämman i september. Det kommer dock innebära 
avsevärt mycket mer jobb och administration för föreningen än taket, men vi hoppas kunna presentera 
en plan inom kort. 
 
Om ni har några frågor om byggnationen är det bara att ni hör av er till styrelsen via mejl: 
sekreterare@brfstjernstromsvag.net 
 
Takterrassen 
Vår gemensamma takterrass, samt lokalen innanför, kommer fortsatt att vara avstängd till dess att 
slutbesiktning skett. Styrelsen kommer att meddela så snart den finns tillgänglig för föreningens 
medlemmar.  
 
Sopsortering 
Styrelsen ser just nu över om föreningen kan utöka sorteringen i soprummen för att innefatta behållare 
för papper, glas, kartong, metall och eventuellt ytterligare kategorier. Detta kommer i så fall att bli 
aktuellt tidigast i början av nästa år. 
 
Föreningen kommer även att placera några big bags/containersäckar för grovsopor på föreningens 
mark, datum för detta meddelas senare. Utöver perioden då vi kan slänga grovsopor i säckarna 
ansvarar alla medlemmar även i fortsättningen 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 



 
Skalskydd 
Föreningen har haft en del problem med intrång i våra hus, vi ser över detta och har tagit in en offert 
från vår nya låsleverantör på en ordentlig förbättring av säkerheten när det gäller våra dörrar och 
låssystem. 
 
Laddstolpar 
Styrelsen har även tagit in en offert på laddstolpar till vårt garage. Vi kommer att börja med ett fåtal 
stolpar beroende på hur behovet ser ut hos dem som idag har garageplats. Kostnaden för laddstolparna 
kommer sedan att fördelas på de aktuella garageplatserna. 
 
Brf Ovädret 
Vår närmsta grannförening brf Ovädret, som äger fastigheten med det bruna huset som ansluter till vår 
mark på baksidan av vårt vita hus, har kontaktat styrelsen och invänt mot att vissa medlemmar i vår 
förening brukar låta sina barn leka i lekparken som tillhör deras fastighet. Ovädret framförde oro för 
detta ur säkerhetssynpunkt, eftersom de som ägare är ansvariga om en olycka skulle inträffa på deras 
mark. 
 
Medlemmar i vår förening har även hängt upp gungor på Ovädrets mark och dessa har nu tagits ner. 
Saknar någon sin gunga är det bara att kontakta styrelsen på sekreterare@brfstjernstromsvag.net innan 
den sista januari 2021, då vi kommer att göra oss av med dem om ingen hört av sig. 
 
Julgranar 
Hoppas att ni har hunnit njuta av julgranarna som styrelsen har placerat ut i varje entré i våra två hus! 
Det är fritt fram att hänga upp julprydnader, pynt och hälsningar i granarna om man känner för att 
förgylla dem ytterligare. 
 
Vi i styrelsen vill med detta önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 🤶🎄🎅 
 
Allt gott, 
Styrelsen 


