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

Föreningsstämma 2020!

Ny e-post adress!

Årets föreningsstämma går av stapeln
måndagen den 25 maj med början
18:30. Liksom tidigare år är lokal
bokad på ”Tuppen”, Tessins väg 10.
Årsstämman är sannolikt det viktigaste som händer i föreningen under
året, boka därför redan nu in den 25
maj i era kalendrar!! Vi kommer ut
med mer information kring årsstämman senare.

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

Lägenhetsförsäljning
Den 1 mars tog föreningen över en lägenhet från en tidigare hyresgäst. Det rör sig
om en 2-rums lägenhet på andra våningen i B-trappan. Renovering av lägenheten
pågår och när renoveringen är klar, kommer föreningen att bjuda ut lägenheten till
försäljning. Vår förhoppning är att försäljningen ska ge ett bra tillskott till
föreningens kassa.

Tvättstugorna.

Fastighetens skalskydd!

Vi får ofta höra att städningen i
tvättstugor och torkrum inte sköts
som den ska. Det borde inte behöva
påpekas, för givetvis ska var och en
städa maskiner, golv, etc. efter sig,
när de är klara med sitt tvätt pass.
Alla är nog överens om att den som
kommer efter dig/er, inte ska behöva
börja sitt tvätt pass med att städa.

Det är av yttersta vikt att
föreningens skalskydd fungerar och
är i bra skick. Om någon dörr inte
går i lås eller har andra brister,
ombedes ni omgående informera
styrelsen så vi kan vidta åtgärder.
Ni ska givetvis alltid informera
styrelsen om ni upptäcker något ni
anser bör åtgärdas.

Kontakta styrelsen.
Du kommer i kontakt med styrelsen via brfstjarnehus3@gmail.com. Det går också
bra att lägga ett meddelande i föreningens postbox som du hittar i postrummet.
Har du synpunkter på föreningens skötsel, förslag på förbättringar, etc. vill vi gärna
att du för fram detta till styrelsen

Extra källarförråd

Miljöstationen

Föreningen håller på att fräscha upp
åtta förråd i källaren. Några av dessa
är redan uthyrda, övriga kommer att
hyras ut.

Endast matavfall i avsedda påsar
får kastat i kärlen för matavfall.
Finns det plastpåsar i kärlen kan
sophämtarna vägra tömma dessa.
Kärlen blir överfulla och vi kan
tvingas beställa extra tömning på
föreningens egna bekostnad.

