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Ge era förslag för gemensamma lokaler

Styrelsen vill tacka för en bra årsstämma och många
bra och relevanta motioner. Nedan är styrelsen som
kommer leda föreningens arbete under 2019.

Vi efterfrågar förslag och synpunkter på hur
föreningen kan använda gemensamma källarlokaler.
Förslag som idag har uppkommit är gym, hobbyrum,
snickariverkad, lekrum, bastu, relax samt möjlighet
att hyra som extra förråd eller för annan uthyrning.
Maila dina förslag eller ge synpunkter på vad du
önskar ska prioriteras senast 1 september 2019.
Arbetet förväntas påbörjas under 2020.

Takomläggning
Under sommaren kommer det sammanhängande
husets takomläggning att avslutas vid port 16.
Därefter kommer arbetet gå vidare till port 4, sen 6
osv och avsluta vid port 14. När punkthusen
renoveras kommer större utrymmen utmed husen
behöva tas i anspråk på grund av den bergiga
terrängen. Varje port får separat info hur deras hus
berörs och var ställningen kommer att stå.
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Renoveringen av våra liggande stammar är nu
avslutade och slutbesiktigade. Inga fler renoveringar
av avlopp planeras att utföras under resten av året.

Renovering av gästlägenheten färdigställd
Nu är renoveringen av gästlägenheten helt
färdigställd och öppen för bokning. Bokning av
gästlägenheten sker via hemsidan. Maila om du
önskar komma och titta på gästlägenheten.
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Har du den ursprungliga ytterdörren kvar - då kanske
det är dags att byta den mot en säkerhetsdörr?
Styrelsen tagit fram en dörrmodell som både
uppfyller kraven på säkerhet och våra antikvariska
ambitioner. Fram till den sista juni 2019 ingår
dessutom två valfria tillval utan extra kostnad. Mer
information finns på hemsidan.

Följ oss på Facebook
På Facebook uppdaterar styrelsen information som
berör medlemmar. Följ oss gärna för att hålla dig
uppdaterad. Sök efter BRF Stjärnhusen Stockholm.
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