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Årsstämma och ny styrelse
Föreningen har haft årsstämma (se protokoll på hemsidan, www.starrbacken2.com) och den 
nyvalda styrelsen har konstituerat sig som följer:

Sven Forsberg, ordförande
Tel: 073–708 1509
sven.forsberg@svefor.com

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

Josefine Galiamoutsa, ledamot Bo Blom, ledamot

Bengt Hesselberg, suppleant

Vi tackar alla som deltog i stämman; den avgående styrelsen, och alla övriga för ett gott 2010!

Grillningsförbud
Stockholms stad har beslutat att förbjuda grillning och alkoholförtärning på offentliga platser.  
Detta gäller för vår del området kring fontänen, som inte är vår egen mark utan kommunens. 
Rent formellt är grillning fortfarande tillåtet på våra egna uteplatser mellan ekerhusen, och 
gemensamt med övriga grannföreningar undersöker vi möjligheten att låta bygga en 
permanent grillplats. Vi påminner om att det inte är tillåtet att grilla på våra balkonger och  
terasser.

Vi vädjar också till er att inte grilla för nära något av 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!

Trädgårdmöbler
Om ni flyttar runt våra eller Starrbäcken 1:s möbler så försök komma ihåg att ställa tillbaka 
dem mellan ekerhusen när ni använt dem. Trädgårdsmöblerna skall inte lämnas runt fontänen 
då det innebär att vår fastighetsskötare får ställa tillbaka dem åt oss för skötsel av 
gemensamhetsanläggningens gräs.

Sommar
Sommaren är här och många familjer åker ut till landet över helgerna. Då stannar ofta 
ungdomarna hemma och passar på att ha roligt. Tyvärr blir det ibland lite väl roligt med oro 
för grannarna. Ha koll på ungdomarna, ring hem och kontrollera! För dem som drabbas av 
störningar har vi ett avtal med Svenska Störningsjouren AB, som man kan ringa söndag–
torsdag kl. 20–03 och fredag–lördag kl. 20–04 på tel 08–578 678 06.

Hyreshöjning
Föreningens avgifter kommer att höjas med 6% från den 1:a juli p.g.a. stigande ränte-, el- och 
uppvärmningskostnader. Avgifterna har legat stilla under flera år då kostnadsläget har varit 
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oförändrat eftersom vi kunnat binda föreningens lån med gynnsamma villkor och även andra 
kostnader varit oförändrade. Dessa stiger dock nu och vi tvingas därför höja avgifterna.
Samtidigt har styrelsen som mål att långsiktigt sänka föreningens kostnader genom att löpande se 
över våra underleverantörsavtal och genom att amortera lån när så är möjligt utan att göra avkall på 
fonderingskrav för underhåll etc.

Kabeldragning med anledning av ny leverantör av TV och Internet
På förekommen anledning så kommer här lite mer information kring kabeldragning i lägenheterna.

Vi har från 1:a april två leverantörer av TV: Com Hem och Riksnet/Sappa. Vill man ha kvar sin 
möjlighet att kunna använda Com Hems utbud ska man inte röra befintligt kablage utan dra fram ny 
kabel för Sappa-TV från boxen i hallen/förrådet till den punkt(er) i lägenheten där man vill ansluta  
TV.
Om man avser att byta till Sappa-TV kan man istället återanvända befintligt så kallat spridningsnät i  
lägenheten. Då gör installatören en omkoppling i en dosa på väggen i hallen/förrådet vilket innebär 
att man får Sappas TV-utbud i sina TV-uttag. Detta innebär att man inte längre har tillgång till  
Com Hems TV-utbud men man kan alltid koppla tillbaka senare om man ändrar sig.

Den som använder Com Hems bredbandstjänster och inte avser att gå över till Riksnets 
bredbandstjänst ska inte heller röra befintligt kablage.
Detta gäller speciellt de som använder comhem.se för sin e-post. För att börja använda den nya 
bredbandstjänsten från Riksnet (100 Mbit/s) måste dessa personer skaffa en ny e-post-adress. I 
Riksnets erbjudande ingår e-postkonto mm men man kan också välja tex gmail.com eller 
hotmail.com som är leverantörsoberoende när det gäller val av bredbandsleverantör.

Styrelsen genom Per Nihlén o Sven Forsberg

http://www.hotmail.com/
http://www.gmail.com/
http://www.comhem.se/


Bilaga till informationsbrev om internet, TV och telefoni
Nedanstående analoga kanaler ingår i avtalet med Riksnet/Sappa 

 
Analoga basutbudet av TV-kanaler från Riksnet/Sappa 
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