STJÄRNKLART juni 2020
Ett informationsblad till medlemmar i Brf Stjärnehus 3 i Malmö

Föreningsstämman 2020!
På grund av covid-19 har årsstämman
flyttats fram till torsdagen den 25
juni med början 18:30 (närvaroregistrering från 18:00). Stämman
kommer att hållas utomhus i anslutning till utemöblerna på gräsmattan.
Vid regn flyttar vi till garaget. I år ges
möjlighet att poströsta. Ombud får
företräda fyra medlemmar. OBS! Tänk
på avstånden om du närvarar fysiskt.

Ny e-post adress!
Valberedningen har fått en egen epostadress. Om du t.ex. funderar på
att engagera dig i föreningens
styrelse, eller har andra tankar/
funderingar som rör valberedningen,
är du välkommen att höra av dig. Du
kontaktar valberedningen på;
valbered.brfstjarnehus3@gmail.com

Radonmätning. Under perioden februari-mars genomfördes radonmätning i
fastigheten. Mätningarna gjordes i sovrum och vardagsrum, i en lägenhet per
våningsplan i samtliga trappor, dvs totalt 24 lägenheter. Resultaten i samtliga 24
lägenheter uppmättes till mindre än 20 Bq/kubikmeter. Det rekommenderade
nedre gränsvärdet går vid 200 Bq/kubikmeter. Således ligger radonhalten i
fastigheten, långt under det nedre gränsvärdet.

Ny hemsida. Föreningen har en ny

Försäljning. 1:a mars tog

hemsida som ni hittar under adressen www.brfstjarnehus.se . Tanken
är att sidan ska byggas på efter hand
med relevant information som rör
föreningen och dess medlemmar.
Saknar du något eller har du andra
idéer som rör den nya hemsidan,
hör av dig till styrelse via e-postadressen nedan.

föreningen över en hyreslägenhet (2
rok / 61 kvm) på 2:a våningen i Btrappan. Efter en genomgripande
renovering har lägenheten sålts via
mäklarfirman Erik Olsson. Priset
slutade på 2 550 000 kr, dvs. 41 800
kr/kvm. Efter denna försäljning, har
föreningen kvar två lägenheter som
hyrs ut med hyresrätt.

Miljöstationen/sopsorteringen.
Att tänka på; luckorna till miljöstationen är låsta mellan 23:00 - 06:00! För att
hindra råttor att ta sig in i sopskåpen, stäng sopluckorna efter dig. Det är fortfarande inte OK att ställa sopor utanför sopskåpen! Det är inte heller OK att
dumpa avfall i källargången eller andra genmensamma utrymmen.
Övrigt! För större mängder pappers-, plastavfall, etc finns containers vid
korsningen Limhamnsvägen/ Grönvångsstigen (vid ”Zlatan-villan”). Om inte heller
dessa är lämpliga, bör du vända dig till någon av stadens återvinnings centraler.

Kontakta styrelsen
Det bästa sättet att kontakta styrelsen, är via
brfstjarnehus3@gmail.com.
Det går också bra att lägga ett
meddelande i föreningens postbox
i postrummet

Önskar er alla en riktigt skön sommar
Styrelsen.

