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MÅNADSINFORMATION – JULI 2017

Nya medlemmar
Vi har fått nya medlemmar till
föreningen. Mikkel Flaekoy och
Frida Hällen flyttar in på Rättar
Vigs väg 83. Vi önskar Mikkel
och
Frida
välkomna
till
föreningen!

Underhållsarbete

höstens städdag göra en extra
insats med att rensa undan och
slänga sådant som ligger på våra
gemensamma ytor i källarförråd.
Mer information om städdagen
och hur rensningen kommer att
gå till kommer senare.

Extra föreningsstämma 11
september

En extra föreningsstämma
kommer att hållas 11 september.
Vi har en ny underhållsplan. I
denna är det för 2018 planerat för På dagordningen ligger bland
annat fyllnadsval till styrelsen
stambyte under carportar,
obligatorisk ventilationskontroll, samt beslut om stadgeändring
plantering och takavvattning. I de som togs på vårens årsstämma.
Styrelsen kommer även att
gula husen kommer ventil- och
föreslå en ny stadgeändring för
termostatbyte att ske.
att kunna utöka styrelsen till sex
ordinarie ledamöter och fyra
suppleanter. Mer information om
Städdag 14 oktober
föreningsstämman kommer efter
sommaren.
Lördagen den 14 oktober går
Ta aktiv del i föreningen
höstens städdag av stapeln. Vi
hoppas den blir lika lyckad som
vårens städdag. Tack igen till alla Vi behöver ditt engagemang! Att
som bidrog - uppslutningen var
bo i en bostadsrättsförening
mycket stor! Vi kommer under
innebär att vi tillsammans

ansvarar för få det att fungera. Vi
har tyvärr fått två avhopp från
styrelsen sedan stämman. Nu
senast är det Gunilla som efter
lång och trogen tjänst i styrelsen
(och ännu längre tid som boende)
ska flytta från föreningen. Vi vill
passa på att rikta ett stort tack till
Gunilla för tiden som varit och
önska henne lycka till i nya lyan!
Det betyder dock att det finns
tomma platser i styrelsen och det
är där engagemanget kommer in.
Staren1 behöver dig! Om du är
intresserad av mer information
eller att hjälpa till i styrelsen,
skicka gärna nu ett mail till
valberedningen
valberedningen@staren1.se.
Valberedningen har redan börjat
sitt arbete och det kommer nog
att knackas på lite dörrar inom
kort…

Gräsmattor
Vi har kämpat hårt för att få våra
gräsmattor fina sedan förra årets
bergvärmeborrning. Därför
hoppas vi på förståelse för att
gräsmattor inte får användas som
vändplan för bilar, lastbilar,
motorcyklar mm. Bortsett från att
det på våra gräsmattor leker
många barn och att detta ska vara
trygga områden, så finns det

också brunnar och kanaler
nedgrävda. Om dessa skadas
påverkas vår
bergvärmeanläggning och det kan
resultera i kostsamma
reparationer och störningar. Ser
du någon som är ute och kör på
gräsmattan, stoppa dem och
förklara varför det inte är tillåtet
så hjälps vi åt att sprida
informationen. Kom även ihåg att
informera ev. släktingar eller
andra besökare som kör upp till
era portar.

Grannsamverkan
Vi vill påminna om möjligheten
att anmäla sitt intresse för att
delta i grannsamverkan för att
förebygga inbrott. Skicka ett mail
till samverkan@staren1.se eller
kom ned på expeditionen. Nu
under sommaren vore det fint om
alla har ett extra öga öppet för
eventuella personer som rör sig i
området på ett avvikande sätt.

Öppettider för
expeditionen
Efter sommaren är
expeditionen öppen första
måndagen i månaden 18.3019.30. Datum för hösten är 7/8,
4/9, 2/10, 6/11 och 4/12. 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.

Styrelsemöten
Kommande ordinarie
styrelsemöten 2017 äger rum 27
augusti, 1 oktober, 5 november
och 26 november.

Glad sommar önskar vi er
alla!

