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Ett informationsbrev till medlemmar i Brf Stjärnehus 3

Kontakt med styrelsen. Vill du komma
i kontakt med styrelsen går det bra via
brfstjarnehus3@gmail.com. Det går
också bra att lägga ett meddelande i
föreningens postbox i postrummet,
eller att ringa 070-477 52 62. Har du
synpunkter på föreningens skötsel,
förslag på förbättringar, etc. vill vi gärna
att du för fram detta till styrelsen.
Augusti = kräftor. Den 24 augusti
planerar styrelsen att anordna en sammankomst för samtliga boende. Det
kommer att bjudas på kräftor m.m.
Gör en notering i din kalender och
boka den 24 augusti för att umgås och
bättre lära känna grannar och boende
i fastigheten. Styrelsen återkommer
med mer information om sammankomsten, tider och anmälningsförfarandet.

Vindskydd till balkongerna.
Så har då äntligen arbetet med att
återställa vindskydden på balkongerna
kommit i gång. Är du intresserad av
vindskydd till din balkong och inte redan
anmält detta, ska du snarast möjligt
kontakta styrelsen för mer information.

Rapportera fel/brister. Som säkert en
del uppmärksammat, har vi omfattande
problem med hissen i C-trappan, samt
en del problem med dörrar som inte går
i lås som de ska.
Det är ytterst viktigt att ni rapportera
alla fel/brister ni uppmärksammar till
styrelsen, så vi kan dokumentera dess
omfattning och sätta in lämpliga åtgärder.
- Rörande hissen i C-trappan pågår upphandling av ett åtgärdspaket för att lösa
problemen, till dess att en total ombyggnad av hissarna blir aktuell.
- Rörande dörren vid garagenedfarten
in till källargången, ska denna nu vara
åtgärdad och gå i lås.

Sopkärlen i garaget.
En del boende har använt sopkärlen i
garaget till att kasta sopor, matavfall,
halvdruckna burkar/flaskor, pizzakartonger, blöjor, mm, i stället för att kasta
detta i sina rätta kärl i miljöstationen. Vi
har därför beslutat ta bort dessa sopkärl.
Utrensning av herrelösa cyklar.
Företaget ReBike påbörjade uppdraget
den 5 juni med märkning av samtliga
cyklar. Cyklar som har kvar märkningen
den 5 juli, forslas bort och registreras
hos polisen av ReBike. Omhändertagna
cyklar förvaras av ReBike i 3 månader
och om ingen hävdat äganderätt inom
den tiden, tillfaller ägandet ReBike. Du
hittar ReBike på Tessins väg 14.

