
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyhetsbrev  
februari – mars 2021 
 
Hej, 
 
Här kommer nyhetsbrevet från styrelsen med viktig information om ditt medlemskap i föreningen. 
 
Byggfrågor 
Taket på båda våra fastigheter är nu slutbesiktigat och godkänt. Det återstår endast sex mindre 
anmärkningar från besiktningen som kommer åtgärdas så fort snön är borta. 
 
Arbetet med att åtgärda anmärkningar i lägenheter och allmänna utrymmen löper på enligt plan. 
Hantverkarna har påbörjat arbetet i de flesta av lägenheterna i hus nr 9 och i de allmänna utrymmena i 
hus 9 och 13. Vi informerar de lägenheter som får besök av hantverkare cirka tre dagar innan 
hantverkarna behöver tillträde så att man hinner plocka undan saker.  
 
Föreningens krav mot totalentreprenören har skickats in till rätten och motparten har fram till den 26 
februari på sig att inkomma med ett svar, därefter löper den juridiska processen vidare. Föreningen har 
även haft ett möte med totalentreprenören och våra respektive juridiska ombud, för att se om en väg 
utom rätta är möjlig. Hittills har inget konkret från motparten presenterats men deras juridiska ombud 
har uppgett att de ska återkomma inom kort. 
 
Om ni har några frågor om byggnationen eller processen mot totalentreprenören 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 användas av Kvalitetsbygg 
som etableringsplats (lunch- och pausrum), vilket innebär att föreningens medlemmar tyvärr inte har 
tillgång till gemensamhetslokalen förrän all byggnation är klar. 
 
Filter 
Det är dags att byta filter i våra ventilationsaggregat igen och på torsdag 18/2 kommer samtliga 
lägenheter att förses med nya filter. Där ingen är hemma hänger vi filterparet på dörrhandtaget. 
Information om hur man går till väga praktiskt för att genomföra filterbytet hittar du här. 
 
Observera att normalt underhåll så som byte av filter i ventilationsaggregatet är respektive 
bostadsrättsägares ansvar att genomföra regelbundet. Men föreningen inhandlar filter gemensamt 
till ett bra pris och tar ut kostnaden motsvarande inköpspriset via hyresavierna. Om du behöver hjälp 
med själva filterbytet, meddela detta per mail till sekreterare@brfstjernstromsvag.net så löser vi detta. 
 



Big Bags 
Föreningen kommer även att placera några Big Bags, containersäckar för grovsopor, på föreningens 
mark från och med torsdag 18/2 till och med den 22/2. Där är det tillåtet att kasta blandat avfall, men 
utan inblandning av el-, eller miljöfarligt avfall och naturligtvis inga matsopor som kan dra till sig 
skadedjur. 
 
Sopsortering 
Styrelsen har även beslutat att utöka sorteringen i soprummen till att innefatta behållare för papper, 
glas, kartong, metall samt eventuellt ytterligare några kategorier. Detta kommer att införas när 
Kvalitetsbygg har avslutat färdigställandet av våra fastigheter. Vi återkommer när detta finns på plats, 
fram till dess gäller som vanligt att all sopsortering lämnas i återvinningskärlen utanför Ica Axelsberg.  
 
Skalskydd 
Föreningen arbetar vidare med att utvärdera skalskyddet och när byggnationerna är klara ser vi fram 
emot att kunna genomföra en ordentlig förbättring av säkerheten när det gäller våra dörrar och 
låssystem. 
 
Laddstolpar 
Vi har undersöker också att införa ett fåtal laddstolpar i garaget, beroende på hur behovet ser ut hos 
dem som idag har garageplats. Kostnaden för laddstolparna kommer sedan att fördelas på de aktuella 
garageplatserna. Men det är även viktigt för styrelsen att få svar på hur intresset för laddning av elbilar 
ser ut bland övriga medlemmar och vi kommer därför att skicka ut en fråga om detta i ett separat mejl. 
Vi uppskattar om alla kan ta sig en funderare på hur de ställer sig i frågan innan de svarar, för att vi i 
föreningen ska kunna planera framåt i denna fråga på ett hållbart sätt. 
 
Trapphissarna 
Vi har under en längre tid haft upprepade problem med föreningens trapphissar, som är placerade i 
entréerna i port 5, 11 och 13. Styrelsen ser över hur vi ska kunna åtgärda trapphissarna så att de slutar 
krångla, vilket kostar stora pengar när servicepersonal måste tillkallas. Tillsvidare vill vi påminna om att 
dessa trapphissar endast är avsedda för rörelsehindrade personer och bör bara användas när det är 
absolut nödvändigt. 
 
Om du använder hissen, kontrollera både innan och efter användning att det inte ligger grus eller annat 
skräp under hissen. Sensorerna är mycket känsliga och det kan räcka med ett gruskorn för att försätta 
trapphissen i ett låst läge. Sist men inte minst, låt aldrig barn trycka på knapparna eller leka med 
trapphissen.  
 
 
Allt gott, 
Styrelsen 


