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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Först och främst vill vi i styrelsen tacka alla er som engagerade er i städ- och fixardagen 
den 6 juni! Vi är alla imponerade över det engagemang och kämparanda ni uppvisade. 
Som ni säkert märkte är det en hel del att göra för att få området fint igen. 
 
Vi hoppas nu att alla ni, samt alla ni som inte deltog, kan komma på nästa fixardag! 
Eftersom området har försummats så länge blir en ny fixardag nödvändig, och det redan 
nu i sommar.  
 
Lördagen den 3 juli kl 10 är det dags igen! Precis som förra gången så bjuder vi på lunch 
och hoppas att så många som möjligt deltar. Det vi kommer att göra under dagen är att röja 
buskar, rensa i rabatter, måla samt städa upp området. Det är viktigt att vi alla hjälper till 
så vi kan visa upp ett attraktivt bostadsområde! 
 
Under fixardagen planterades det en del i rabatter och urnor. Då styrelsen ännu håller på 
med att jobba fram ett bra markavtal så vore det bra om ni som är portansvariga/ boende 
kan ansvara för att vattna blommorna på just er gård! 
 
Flera har hört av sig och frågat om inglasning av balkonger. I dagsläget håller föreningen 
på att ansöka om ett gemensamt bygglov för detta. Det är ännu inte klart! Vill ni glasa in 
redan nu krävs separat bygglov som ni kan ansöka om hos Haninge kommun. 
 
När det gäller förändringar i fasaden måste den godkännas av styrelsen. Sådana 
förändringar kan gälla inglasningar, ommålningar och montering av t.ex. 
parabolantenner. Vi har öppet för frågor onsdagar kl. 18-20 i vår lokal på Vallavägen 75-
77 t.o.m. v. 25. 
 
Fr.o.m. v. 25 kan du hitta alla nyhetsblad samt vår mailadress (info@soluret.se) på vår 
hemsida: www.brfsoluret.se 
 
 
Hälsningar 
 
 
Styrelsen Brf Soluret 
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