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Hej alla boende i Brf Soluret och gott nytt föreningsår! 
 
Kan ni tänka er? Nu har vi varit förening i ett helt år. Hoppas ni alla känner att det hänt 
mycket under det året som gått! 
 
Nu närmar sig julen med stormsteg och i nästan varje fönster ser man ljusstakar och 
stjärnor. Vid den här tiden på året vill man gärna lysa upp tillvaron, ibland kanske med 
levande ljus. Tänk bara på att släcka dem efter er så vi inte råkar ut för några olyckor! 
 
Styrelsen har gjort en inventering av området i början av december. Syftet var att se över 
våra inre och yttre utrymmen. I samband med den här genomgången upptäcktes det att 
lägenhetsförråden inte var riktigt uppmärkta. Därför vill vi gärna att ni boende markerar 
ert förråd med ert NYA lägenhetsnummer som står på er dörr (3 siffror). Dessa nummer 
varierar från 001- 178. Sätt en lapp på ert förråd med det rätta numret. Sedan kommer vår 
förvaltare att märka om förråden i februari. Om detta inte är gjort till 31/1 kommer låset att 
klippas och förrådet tömmas!  
 
Till varje lägenhet hör ett förråd. Vill man ha flera förråd så finns det i dagsläget fler att 
hyra mot en kostnad. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad! 
 
I slutet av november blev vi (till slut) kund hos Bredbandsbolaget. Eftersom vi har HSB 
som förvaltare innebär det för våra boende att vi får specialpris på bredband, TV och 
telefoni. Hör av er till Bredbandsbolaget om ni är intresserade eller redan är kunder. 
 
Nu är Anticimexprotokollen klara för de flesta lägenheter och de kommer att delas ut till 
bostadsrättsinnehavare i samband med detta utskick. De punkter i protokollet som är 
markerade med 1-4  innebär, trots att besiktningen är godkänd, att dessa bör åtgärdas! 
Precis som vi gått ut med i tidigare utskick (det första som förening) så innebär det att om 
du renoverar ditt badrum ska du byta avloppsbrunn!  
Har man åtgärdat en punkt som gav 1-4 hör man av sig till förvaltaren. 
 
Den 19 januari 2011 kl 19:00 kommer styrelsen att ha ett informationsmöte i Midgård. 
ALLA boende är välkomna på mötet som bl.a. kommer att handla om vad som är planerat 
för 2011. 
 
 
 
God jul och gott nytt år! 
 
 
Styrelsen 
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