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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Nu är våren kommen och med den en hel del förändringsarbete i vår förening. Av den 
anledningen vill vi i styrelsen informera er om vad som kommer att hända inom den 
närmaste tiden. 
 
Under veckorna 18-27 kommer trapphusen på gård 1 att genomgå en renovering. 
Trapphusen ska målas, anslagstavlor ska bytas och trapporna rengöras. Målningsarbetet 
kommer att utföras av Stortorps måleri. 
 
Det är viktigt både med tanke på ommålningen och ur brandsynpunkt att man ser till att 
inte förvara cyklar, barnvagnar eller annat i trapphusen. Det är enligt lag inte tillåtet att ha 
brännbart material eller andra föremål i trapphus eftersom det hindrar utrymningsvägarna 
vid eventuell brand. Av denna anledning kommer HSB under den närmaste tiden att 
”lappa” föremål som förvaras i trapphusen. Detta kommer att ske på båda gårdarna! 
 
Nu när det börjar bli varmare ute kanske man vill göra förändringar på sin balkong. 
Inglasningar och färgval vid målning på balkongerna måste godkännas av styrelsen, då 
detta påverkar fasadens utseende. Man får heller inte montera t.ex. parabolantenner så att 
de sticker ut utanför balkongräcket. 
 
Under de närmaste veckorna kommer entreprenörer för markservice att anlitas. De som 
har anmält sitt intresse, i tidigare utdelad enkät, för att delta i en grupp angående trädgård 
och närmiljö kommer kontaktas under den närmaste veckan. Har du några förslag eller 
synpunkter kan du lämna dessa genom att maila till styrelsen på: info@brfsoluret.se 
 
När det gäller utemiljön planerar styrelsen även för en gemensam städdag. Den kommer att 
vara i slutet av maj. Mer information och datum kommer i senare utskick. 
 
Vill du vara portansvarig? Fr.o.m. maj månad vill vi gärna ha någon boende i varje 
trapphus som kan fungera som en kontakt mellan styrelsen och just den porten. Är du 
intresserad kan du maila styrelsen på ovan angivna adress. 
 
När det gäller grovsoprummen verkar en liten förbättring ha skett den senaste tiden. Trots 
detta är grovsoprummet en dyr service. Just nu diskuteras att förändra tömningstider och 
eventuellt bemanna soprummen någon dag i veckan. 
 
Vill du ha löpande information om vad som kommer hända i föreningen kan du besöka vår 
hemsida: www.brfsoluret.se eller besöka oss i vår föreningslokal på Vallav75-77 onsdagar 
kl. 18-20. Vi kommer hålla öppet dessa tider v. 19-25. 
 
Till sist vill vi påminna er som inte ännu köpt att sista dagen att köpa för tidigare erbjudet 
pris är 9 juni! 
 
Hälsningar 
Styrelsen 
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