
 

Det närmar sig relining 

Som tidigare rapporterats kommer 
avloppsstammarna i de grå husen att 
renoveras i sommar. Separat 
information om detta delades ut till 
de berörda lägenheterna för några 
veckor sedan. Vi vill passa på att 
påminna om att deadline för ansöka 
om en s.k. ”skogstoa” under arbetets 
gång är den 27 juni. 

 
 

Nya grannar 
I juli får vi nya grannar i tre av våra 
hus: Ana Duricic och Darko 
Otasevic flyttar in på Rättar Vigs 
väg 6, Jesper Åström flyttar in på 
Starbovägen 9 och Micheal och 
Evgnosia Allyn flyttar in på 
Starbovägen 55. Vi hälsar dem alla 
varmt välkomna till Brf Staren 1! 

 

GDPR, GDPR, GDPR… 
 

Det har pratats mycket om GDPR 
den senaste tiden. Men vad är det 
egentligen? Och vad har det med vår 
förening att göra? Kortfattat är The 
General Data Protection Regulation 
en ny dataskyddsförordning som 
gäller inom hela EU. Syftet är främst 
att värna enskildas rätt till skydd av 
privatliv och skydd av 
personuppgifter. För att säkerställa 
detta har enhetliga regler skapats för 
alla aktörer som hanterar 
personuppgifter inom EU. Eftersom 
vi som bostadsrättsförening och 
hyresvärd handhar personuppgifter i 
exempelvis lägenhetsförteckningar 
och kontrakt påverkar det även oss. 
Styrelsen har under de senaste 
månaderna därför upprättat 
policydokument och rutiner för att 
säkerställa att vi följer de nya 
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Hur påverkar GDPR vår förening? Vad är tillåtet på de allmänna 
gårdsytorna? Det och en hel del annat avhandlas i juni månads 

boendeinformation. 
 

 



reglerna i GDPR. Vill ni veta mer 
om de nya reglerna rekommenderas 
www.datainspektionen.se och har ni 
mer detaljerade frågor om styrelsens 
arbete med dessa frågor går det bra 
att höra av sig till 
styrelsen@staren1.se  
 

 

Matavfallskärl 

Som vi berättade i maj månads 
boendeinformation har styrelsen 
undersökt möjligheten att ställa ut 
matavfallskärl där vi skulle kunnat 
slänga komposterbart matavfall. 
Efter en genomgång har styrelsen 
beslutat att skjuta detta på framtiden 
eftersom de regler och villkor som 
gäller i dagsläget skulle kunna 
innebära ökade kostnader och mer 
administration för föreningen och 
oss boende. Föreningen strävar 
naturligtvis mot att vara så 
miljövänlig som möjligt och skulle 
situationen förändras kan 
matavfallskärl bli aktuella igen. 

 
 

Studsmatta på 
gräsmattan? 

 

Nu när sommarlovet är här och 
barnen har spring i benen vill vi 
passa på att informera om vad som 
gäller för de allmänna gårdsytorna, d 
v s gräsmattorna utanför våra 
uteplatser. Det är inte tillåtet att 
ställa upp studsmattor, lekstugor, 
gungställningar, pooler eller andra 
fasta installationer på dessa ytor. Det 
är föreningen som är ansvarig för 
säkerhet och underhåll på 
gårdsytorna vilket innebär att om ett 
förbipasserande barn vill prova en 
gunga eller studsmatta och råkar 
skada sig är vi gemensamt 
skadeståndsskyldiga. En enklare 
barnpool går bra att ställa upp 
tillfälligt, förutsatt att den töms på 
vatten och plockas bort efter badet 
är klart. På samma vis är det inte 
tillåtet att lägga beslag på delar av 
gårdsytorna med planteringar, 
krukor eller utemöbler. Har ni 
ytterligare frågor kring de allmänna 
ytorna är ni välkomna att kontakta 
styrelsen. 

 

Kallförråd uthyres 

Ett kallförråd om 6 kvadratmeter i 
carporten på Starbovägen 13 finns 
ledigt för uthyrning. Kontakta 
Anders Sätterberg på 

anders@staren1.se om du är 
intresserad. 

 

Öppettider för 
expeditionen 

 
Från och med juni kommer 
expeditionen att vara öppen 18.30 - 
19.00 i anslutning till 
styrelsemötena. Närmaste datumen 
som gäller är 4 juni, 2 juli och 20 
augusti.  
Bokning för möte utanför 
expeditionstid sker via e-mail till 
styrelsen@staren1.se. Se gärna vår 
hemsida http://www.staren1.se/ där 
mycket information går att hitta. Där 
finns bland annat blanketter och 
kontaktuppgifter för felanmälan och 
liknande.  
 

 
 
Kommande styrelsemöten 

 
Styrelsemöten kommer att hållas 
följande datum under 2018: 2/7, 
20/8, 17/9, 15/10, 5/11, 26/11, 

10/12. 

 


