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Höststädning

Den 23:e oktober har vi sedvanlig höststädning. Bl.a. ska utomhusmöbler och krukor göras i ordning och 
ställas i vinterförvaring. Cykelförråden ska städas och de som har pulkor i källarna kommer att få tillfälle 
att bära upp dem. Observera att pulkor ej får plats att förvaras i cykelförråden.

Hoppas att så många som möjligt kan medverka vid höststädningen. Det kommer att finnas fika och mat 
för vuxna och barn.

Status internet
Installationen i lägenheterna är ännu inte helt klar. I skrivande stund återstår ett fåtal lägenheter med  
oförutsedda problem som snart ska vara lösta. Mer information följer direkt från Riksnet.

SBAB
Vi har under ett antal år haft ett avtal med SBAB som berättigat bostadsrättsinnehavare i vår förening 
till en ränterabatt om man tagit lån till bostadsrätten i SBAB.

Avtalet upphörde den 1:juli i år och SBAB har, trots förhandlingar, inte velat förnya avtalet eller ge 
något nytt motsvarande erbjudande. Man hänvisar till att låneinstituten numera i allmänhet föredrar  
individuella avtal utan fasta ramar.

Vi kan därför bara konstatera att det inte längre finns något skäl för föreningen att rekommendera 
SBAB. Vi uppmanar alla att se över sina lånevillkor och själv jämföra låneinstitutens erbjudanden.

Stäng tvättstugans balkongdörr
Vi har åter vid några tillfällen upptäckt att tvättstugans balkongdörr lämnats olåst över natten och vi  
har också haft ovälkomna övernattare i tvättstugan. Glöm inte stänga balkongdörren efter er!

Grovsoprummet
Vi måste påminna om att man inte får slänga exempelvis elektronik (datorer, TV, etc) i  
grovsoprummet. Var gång så sker debiteras vi en extra avgift vars belopp beror på vilket slags gods 
det rör sig om. Möbler och byggavfall (trä, betong, gips, etc) får inte heller slängas där.

Vi måste också påminna om att vi delar soprummet med grannföreningen Svea Artilleri. Detta sker 
enbart av ren vänlighet från deras sida. Skulle de tröttna på att vi inte sköter oss så blir vi helt enkelt  
utan grovsoprum. Någon alternativ, ledig, lokal i vår fastighet finns nämligen inte.

Dessbättre har vi innerstadsbor relativt nära till ÅVC Vanadisberget som har öppet på vardagskvällar 
och dagtid på helger. Adress Cederdalsgatan 7, telefon 08-508 465 40.

För detaljerad information, se avsnittet ”Grovsoprum” på vår hemsidas ABC: 
http://www.starrbacken2.com/foren_abc.php#Grovsoprum
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