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Hemsida och e-post – Information 
om vad som händer i föreningen 
hittar du på vår hemsida, 
www.brfstjarnehus3.se. Vill du 
kontakta styrelsen går det bra via e-
post till brfstjarnehus3@gmail.com
alternativt via telefon på nummer 
0704-77 52 62. Det går också bra att 
lägga ett meddelande i  föreningens 
postfack i postrummet. 

LGH 162 – (våning 6 i A-trappan)
Lägenheten, som tidigare varit 
uthyrd, togs över av föreningen den 
1 mars. Efter att ha målat hela 
lägenheten, lagt nya parkettgolv i 
hall och sovrum, slipat golvet i 
vardagsrummet och installerat 
säkerhetsdörr, såldes lägenheten i 
slutet av maj för 
2 170 000 kr.

Presentation av styrelsen – På årsstämman den 11 juni röstades följande 
medlemmar fram till ledamöter (L) och suppleanter (S) i föreningsstyrelsen 
2018/2019. Till er som inte var med på stämman följer här en kort presentation.
Roland Nilsson (L), civilekonom, pensionär sedan sommaren 2017, har 
dessförinnan arbetat på Skatteverket och Skattebrottsenheten. Bor med 
Christin i A-trappan sedan 2009.
Liselotte Magnusson (L), byggingenjör med arbete inom fastighetsbranschen. 
Bor i A-trappan med Tomas sedan 2016.
Daniel Larm (L), jurist, arbetat inom banksektorn, numera anställd på 
Kronofogden. Bor med Karin samt dottern i A-trappan sedan 2016.
Carolina Ekelund (L), socionom och personalvetare, ny i styrelsen och medlem i 
föreningen sedan 2015. Bor i C-trappan med maken Robin och de båda barnen. 
Christian Bruhner (L), kriminolog, verksam som utredare hos polisen. Ny i 
styrelsen och medlem i föreningen sedan 2016. Bor i B-trappan med sambon 
Maria.
Hillevi Björnsson (S), frilansar inom opera och teater, ny som suppleant och 
medlem i föreningen sedan 2017. Bor i A-trappan med sambon Oliver.
Eva Järinge (S), har arbetat som skådespelare och regissör med många års 
erfarenhet av pedagogiskt arbete, verksam som arbetsmarknadscoach och 
dramapedagog. Ny som suppleant. Bor i A-trappan sedan 2008.

mailto:brfstjarnehus3@gmail.com


Sida 2 av 2

Götaprojektet – Projektet närmar sig 
sitt slut men det kvarstår fortfarande 
en del arbete, främst i form av 
återställningsarbeten. Detta gäller 
bland annat markarbete och 
plattsättning av trottoar på husets 
framsida. Förslag på insynsskydd för 
balkongerna på entréplan mot gatan 
håller på att tas fram. De buskar som 
dött ska omplanteras och ny matjord 
kommer att läggas på. Dessutom ska 
räcket längs med husets framsida 
rätas och golvet i källaren kommer att 
målas. Ett separat utskick gällande 
Götaprojektet med specifikationer 
och tidsangivelser kommer inom kort.

Presentation av valberedningen –
Nedan följer en kort presentation av 
medlemmarna som utgör 
valberedningen 2018/2019.
Agne Hermansen, pensionär sedan 
några år, har innan dess arbetat 
inom resebranschen större delen av 
sitt yrkesverksamma liv. Bor i A-
trappan sedan våren 1998.
Susanna Sjöström, lärare och 
religionsvetare, verksam som 
biträdande rektor. Bor i A-trappan 
med sina två döttrar sedan 2012.
Ingrid Claezon, pensionär sedan 
några år, dessförinnan 
universitetslektor och docent i 
socialt arbete. Bor i C-trappan sedan 
2012. 

Vindslägenheterna – Planen är att de 
två första lägenheterna ska läggas ut 
på Hemnet 24– 25 juli. Visning planeras 
till den 5:e och 7:e augusti. När de två 
första lägenheterna är sålda läggs två 
nya ut och slutligen de två kvarvarande 
lägenheterna.

För att stilla nyfikenheten hos de som 
anmält intresse till Svensk
Fastighetsförmedling av föreningens 
vindslägenheter, anordnades en så 
kallad VIP- visning den 19 juni. Cirka 20 
intressenter kom på visningen och 
mäklarna bedömde intrycket av 
visningen som mycket positivt.

På gång just nu – Styrelsen har 
beslutat om interna arbetsgrupper 
med olika ansvarsområden. Dessa är 
uppdelade i ekonomi, fastighet, 
kommunikation, medlemsfrågor samt 
sociala och kulturbyggande frågor. 
Detta innebär att när du som medlem 
kontaktar styrelsen framöver kan du få 
återkoppling från någon annan än den 
du först varit i kontakt med.
Just nu ligger fokus inom styrelsen 
förstås på slutförande av 
Götaprojektet och återställnings-
arbeten. Därutöver arbetar styrelsen 
på en årskalender för att kunna 
strukturera och prioritera sitt arbete. 
Bland annat kommer en 
underhållsplan för fastigheten att ligga 
till grund för denna årskalender. 

VÄLKOMMEN ATT TRÄFFA NYA STYRELSEN FÖR GRILL OCH 
BOULE PÅ GÅRDEN TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI KL.17.30


