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God fortsättning på det nya året! Här kommer viktig information om färdigställandet av våra två hus. 
 
Byggfrågor 
Taket är i princip färdigställt och arbetet har löpt på enligt plan. Det har därför blivit dags att gå vidare 
med nästa steg i åtgärdandet av våra hus vilket är invändiga utrymmen och lägenheter. Vi har valt att 
börja i det vita huset, Stjernströms väg 9, 11 och 13 och sedan gå vidare med det svarta, Stjernströms 
väg 3 och 5. 
 
Det som ligger till grund för vad som ska göras i respektive lägenhet är den besiktning som gjordes i 
september 2019. Vi har baserat på den skapat listor med anmärkningar för alla lägenheter. Dessa listor 
kommer skickas ut till samtliga lägenhetsinnehavare som får en vecka (sju dagar) på sig att lämna in 
eventuella synpunkter. 
 
Vi vill veta om ni anser att det finns någon anmärkning i er lägenhet som inte finns med på listan eller 
om det finns någon anmärkning på listan som inte behöver åtgärdas, exempelvis för att ni själva redan 
åtgärdat det. 
 
Tänk på att endast anmäla sådant som ni menar är funktionsfel, inte sådant som ni själva orsakat. I 
nuläget är det vi i föreningen som betalar för åtgärdandet av anmärkningarna så vi tjänar alla på att 
endast anmäla sådant som verkligen är fel, på så vis kan vi hålla kostnaden nere. Om ni inte har några 
synpunkter på er lista behöver ni inte svara. Vi kommer då betrakta listan som komplett och gå vidare 
med åtgärdandet av era anmärkningar. 
 
Vi kommer börja i det vita huset och de är de lägenhetsinnehavarna som kommer få listor i steg ett. Vi 
återkommer angående när vi går vidare med det svarta huset och när de lägenhetsinnehavarna får sina 
listor. 
 
Entreprenör för detta projekt kommer bli Kvalitetsbygg med Stockholm Capital bygg som 
underentreprenör. Det är samma konstellation som utförde arbetet med taket och då vi var nöjda med 
det arbetet har vi valt att jobba vidare med dem. 
 
Vi träffar entreprenören för ett uppstartsmöte nu på måndag den 18/1 och kommer efter det skicka ut 
mer information om tidsplan och åtkomst till lägenheter till lägenhetsinnehavarna i det vita huset.   
 
Allt gott, 
Styrelsen 


