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Takomläggning 
Takarbetet är något försenat utifrån tidplanen men 
de arbetar nu på att jobba ikapp. Bland annat på 
grund av detta påbörjades port 14 och 10 samtidigt 
och planen är nu att arbetet avslutas med port 4.  
Vår besiktningsman har upptäckt att port 12 som 
redan tidigare har fått sitt tak omlagt har brister och 
taket kommer därför också genomgå kompletterande 
arbeten inklusive tilläggsisolering. 
 

Isolering av punkthusens tak 
I samband med takarbetet på port 8 och 10 har vi 
undersökt möjligheten att tilläggsisolera taket i 
punkthusen eftersom detta inte varit 
kostnadsmässigt möjligt att komma åt tidigare. 
Befintlig isolering visade sig vara nästintill obefintlig. 
Samtliga hus (port 4-14) kommer nu att 
tilläggsisoleras med modern cellulosaisolering. Det 
blir ett första steg för föreningen att sänka våra höga 
uppvärmningskostnader och samtidigt få ett 
bekvämare inomhusklimat för medlemmar. I 
samband med detta ser styrelsen över även det 
sammanhängande husets takisolering. 
 
Ny vägskylt med husnummer och stjärna  
Vid infarten mot Sjöbjörnsvägen 40-52 har det nu 
monterats en ny vägskylt med husnummer och 
stjärna. Vägskylten är formgjuten för att efterlikna 
originalskylten vid föreningens infart mot 
Sjöbjörnsvägen 4-34. 
 

Barnvagnsparkering  
Styrelsen arbetar fortsatt med att hitta nya 
alternativa lösningar för parkering av barnvagnar. 
Arbetet sker då det ur säkerhetssynpunkt inte är 
tillåtet att parkera barnvagnar i trapphus men även 
för att Postnord påpekat att barnvagnar försvårar 
deras möjlighet till postutlämning.  
 

Ny hemsida  
www.stjarnhusen.info har fått sig en helrenovering 
och en ny hemsida kommer att lanseras under 
hösten. Informationen på hemsidan kommer även 
under hösten att uppdateras.  
 

 
Trädgårdar  
Vi har inom styrelsen utsett en trädgårdsgrupp som 
har ambitionen att se till att den underhållsplan som 
finns utarbetad också följs. Successivt betar vi av en 
gård i taget. En del av  gårdarna drabbades hårt av 
förra årets torka, där håller vi som bäst på att få nya 
växter planterade.  
 
På vissa av våra gårdar växer syrener och andra 
buskar och träd sig alltför höga. Vi måste låta vår 
trädgårdsmästare ta ned dem för att inte växtligheten 
ska ta över.  
 
Kommunicera gärna idéer, tankar och frågor till vår 
trädgårdsmästare Sabah, Lidingö Hustomte! Så här 
års, är han här flera dagar i veckan. Har ni direkta 
frågor eller synpunkter tar ni dock dem med oss i 
styrelsens trädgårdsgrupp, kontakt Anna Brandi och 
Anja Vanhatalo. 
 
 
 
 

Cykelrensning 
Vi kommer succesivt under året att rensa bort cyklar 
som saknar ägare då många av cykelrummen och 
cykelställen (utomhus) är fulla. Mer information sätts 
upp i aktuella trapphus och cykelrum när arbetet 
påbörjas. 
  

Glad höst!  
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