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Renovering av terrasser

Det är nu klart med det företag som ska renovera de terrasser som haft problem med
läckage. Det gäller till att börja med dubbel-terrassen mellan Starrängsringen 2 och 8 samt
den mellan nummer 10 och 16. Preliminär byggstart är vecka 31 (slutet av juli). Under några
dagar kommer det tyvärr innebära mycket störande ljud då de befintliga terrassgolven
demonteras. I samband med rivningsarbetena kan även ventilationen i föreningens lokaler
stängas av för att minska spridning av byggdamm. Hantverkarna kommer att ha en byggfutt
stående på vårt område under tiden.
Renovering av badrum

Många badrum i vår förening har inte renoverats sedan huset byggdes för över 20 år sedan.
Det gjordes då också på ett sätt som inte är godkänt enligt dagens standarder. Under hösten
kommer styrelsen att erbjuda intresserade bostadsrättsinnehavare att ansluta sig till en
offert för renovering av det egna badrummet. Går flera ihop lägenheter finns möjlighet att få
ett bättre pris. Det här bör göras före årsskiftet då det finns en risk att rotavdraget
försvinner därefter.
Försäljning av hyresrätt

Intresset var stort för den hyreslägenhet som föreningen sålde på Starrängsringen 10 i
mitten av maj. Försäljningen är nu slutförd.
Sopnedkastet

Det händer då och då att folk slänger saker i sopnedkastet som inte alls hör hemma där. Där
ska bara hushållssopor i en knuten påse hamna. Julgranar, paraplyer och barnvagnar (!)
måste slängas någon annanstans.
Hemsidan

Ni glömmer väl inte vår hemsida: 
www.starrbacken2.se
? Där finns mycket information om
vår förening, bland annat protokollet från årsmötet i april.
Nya grannar

Vi hälsar våra nya grannar varmt välkomna: Caroline Edwinsson som flyttar in på
Starrängsringen 4 och Henrik Österberg och Therése Nilsson på Starrängsringen 10. Vi
hoppas att ni ska trivas här!
Till sist vill styrelsen passa på att önska alla en riktigt trevlig sommar!
Styrelsen genom Christina Cronsioe

