
STJÄRNKLART dec. 2020 
Ett informationsblad till medlemmar i Brf Stjärnehus 3 i Malmö 

 

Kontakta styrelsen/ 
valberedningen. 
brfstjarnehus3@gmail.com  /  
valbered.brfstjarnehus3@gmail.com  Du 
kan också lägga ett meddelande i 
föreningens post -box i postrummet. 

 

Ny värmeväxlare. Arbetena med bytet av ny värmeväxlare i värmecentralen är 
nu i stort avslutat. Vid bytet tvingades entreprenören A G Malmströms Rör AB 
stänga av värmesystemet , vilket i sin tur ledde till att det kom in luft i systemet. 
Om övre delen av ett element är kallt, tyder det på luft i systemet. Vi ber därför 
samtliga boende kontrollera och i förekommande fall, lufta sina element. Om ni 
inte kan, vill eller är osäker på hur man gör, hör av er till styrelsen.  
 

E-faktura. Fr.o.m. januari 2021 ska 
det enligt vår ekonomiske förvaltare 
Örehus, gå att ansluta sig till e-faktura 
avseende betalningar till föreningen. 
Gå in på er internetbank för att 
ansluta er.  

Miljöstationen.  
Det kan förväntas att många 
julklappsinköp sker via ”nätet” och 
med detta följer mycket emballage 
/förpackningar.  Vänligen hjälp till att 
optimera nyttjandet av vår miljösta- 
tion. Det brukar vara mycket ”luft” i 
kärlen för pappersavfall. Så  om du 
tex. kastar en kartong , vänligen vik 
ihop den så tar den mindre plats. I de 
fall ni har större emballage, finns en 
miljöstation med containers vid 
Grönvångsstigen en bit bort längs 
Limhamnsvägen, mot Limhamn!    

 
Covid-19! Det gångna året har varit  
mycket speciellt. Under våren drab- 
bades Sverige och övriga världen av 
ett virus, som visat sig vara mer 
smittsamt och oberäkneligt än de 
flesta kunnat föreställa sig. Vi har alla 
ett personligt ansvar att försöka 
minimera risken för smittspridning. 
Vi bör särskilt tänka på detta, när vi 
rör oss i våra gemensamma utrym- 
men.  Ni har hört det förr, men vi ber 
ändå alla boende följa de krav och 
rekommendationer myndigheterna 
ställer på oss. Slutligen hoppas vi att 
vaccineringen kommer igång och att 
samhället under 2021, kan återgå till 
ett mer ”normalt” läge.    
 

God jul och Gott Nytt År 
önskar styrelsen 

Julgranar.  
I likhet med tidigare år kommer vår 
fastighetsförvaltare att frakta bort 
era julgranar när helgerna är över. 
Lägg era granar på gräsmattan 
bakom muren ovanför garage- 
nedfarten senast den 15 januari.     
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