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Ny styrelse
Föreningen har fått en ny styrelse enligt årsstämmans beslut. Styrelsen har haft sitt första möte och 
fördelat arbetsuppgifterna enligt följande (se även information i porten): 

Sofia Teljevik, ordförande
Tel: 070–372 3232
sofia.teljevik@spray.se

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

Per Malmgren, ledamot Bo Blom, ledamot

Sven Forsberg, ledamot Anders Klahr, suppleant

Styrelsens ordinarie mötestid kommer framgent att vara den första måndagen i varje månad kl 19 och 
som förut hållas i Halvmånen. Om någon har förslag eller synpunkter vill vi ha dem skriftligt. 
Föreningen har en egen brevlåda i entrén till Starrängsringen 4. 

Protokoll från årsstämman
Protokollet från årsstämman är nu upplagt på föreningens hemsida, http://www.starrbacken2.com/.

Gemensamma blommor i krukor
I samband med vårstädningen ställde vi ut ett antal stora blomkrukor vid entréerna, som nu också fått 
blommor planterade. Vi har ingen trädgårdsmästare kontrakterad för skötsel av blommorna utan 
hoppas på att vi alla kan hjälpa till med att ge dem vatten då och då!

Påminnelser
Fågelmatare

Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongerna. Om fåglarna blott åte upp maten vore det inget  
besvär, men tyvärr spiller de en hel del som lockar till sig råttor och andra skadedjur. Vi har f.n. en 
hel del problem med dålig lukt från döda råttor i och kring våra källare.

Håll rent i trapphusen

Trapphusen måste hållas fria från alla ovidkommande föremål – det gäller såväl barnvagnar som 
välkomstmattor, blommor och fotdon. Det är naturligtvis tillåtet att tillfälligt låta en barnvagn ”rinna  
av”, men ingenting bör stå över natten. Detta är främst en fråga om brandsäkerhet; i ett rökfyllt  
trapphus förvandlas allt löst bråte till veritabla dödsfällor för dem, vare de flyende boende eller  
räddande brandsoldater, som där treva i blindo.

Visa hänsyn

Vi vill också påminna om värdet av att visa ömsesidig grannhänsyn – ljud skall vara dämpade efter kl  
21 och inga störande ljud får förekomma efter kl 23. Observera även att rökning inte är tillåten i 
trapphus, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen.

/Styrelsen gm Lennart Börjeson
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