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Kära grannar!
Efter årsmötet har den nya styrelsen hunnit fördela arbetsuppgifterna sinsemellan som följer:
Sofia Teljevik, ordförande
Tel: 070–372 3232
sofia.teljevik@spray.se

Per Nihlén, vice ordförande
Marina Fransson, kassör
Lennart Börjeson, sekreterare

Marisol Arellano, ledamot
Anita Merrild, ledamot

Björn Hydbom, suppleant
Marcus Myrberg, suppleant

Halvmånen bokas genom Marisol Arellano, tel 0738–98 36 90 eller Marina Fransson, tel 070–
623 6559. Man kan även kontakta styrelsen och hämta aktuell information från vår hemsida,
http://www.starrbacken2.com/, som fått nytt utseende och uppfräschat innehåll. Brevlåda finns i
porten Starrängsringen 4, som töms regelbundet. Styrelsen sammanträder i regel kl. 19 första
tisdagen varje månad i Halvmånen, då kan man passa på att titta in.
Cykelrummen
För att det skall bli mer funktionellt i cykelrummen under ekerhusen (3 st) vill vi nu ta bort cyklar
som ingen äger eller andra saker som inte hör hemma där.
I cykelrummen bör enbart cyklar, cykeltillbehör samt barnvagnar förvaras. En genomgång och
rensning kommer ske i cykelrummen före midsommar. Vi ber er därför att märka upp era cyklar,
även de i förrådsdelen av cykelrummen samt cyklar som förvaras ute vid våra cykelställ med:
•
•
•

namn
portnr
datum

Cyklar som inte är uppmärkta kommer att flyttas till ett av de förvaringsutrymmen som föreningen
förfogar över för en begränsad tid och därefter slängas. Föremål som inte hör hemma i cykelrummen
eller i förrådsdelen kommer även de att flyttas för förvaring för att sedan slängas om ingen
identifierar sig som ägare till dem.
OBS! förvaring av cyklar i trappuppgångarna får inte ske främst för att de kan stå i vägen vid ev.
brandutryckning). Cyklar får heller inte vara fastlåsta i galler eller cykelställ som finns i
cykelrummen av samma skäl.
Vi återkommer med mer information på anslag i portarna om vilket datum som cykelrumsstädningen
ska ske, men börja gärna redan nu med att märka upp era cyklar.
Vinterförvara din pulka
Passa på och ställ undan dina pulkor! Samma dag som vi rensar i våra cykelrum får du möjlighet att
vinterförvara din pulka under ringhuset. Pulkan får du tillfälle att hämta igen på höststäddagen.
Grillning på våra gårdar
Nu när det börjar bli sommar & varmt och suget efter grillning är stort, vill vi påminna om att det inte
är tilllåtet att grilla på våra balkonger och terasser.
Vi vädjar också till er att inte grilla för nära någon husen av hänsyn till dina grannar som kanske inte
vill få grillos in i lägenheten. Tänk på brandrisken och ställ grillen på grus, ha alltid med vatten och
en mobiltelefon vid grillning samt lämna aldrig grillen obevakad! ― Styrelsen gm. Lennart Börjeson

