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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Vi i styrelsen tänkte passa på att ge alla boende information om vad som händer i 
föreningen den närmaste tiden. 
 
Styrelsen har under den senaste månaden utarbetat en verksamhetsplan för 2010 vilket, 
bland annat, innebär att teckna avtal med entreprenörer och planera för vad de boende har 
påtalat vara viktigt för området i tidigare utdelad enkät. 
 
Sedan tidigare har vi haft ett avtal med ComHem gällande bredband, TV och telefoni. Det 
tidigare avtalet var tecknat av Graflunds och därför var det nödvändigt att skriva ett nytt 
avtal eftersom vi bildat förening. Det nya avtalet har, genom vårt val av HSB som 
förvaltare, inneburit att vi fått vissa nya fördelar gällande t.ex. kortavgifter för digitalbox. 
Dessa avgifter kommer i fortsättningen att slopas från ComHems sida. Har du inte 
ComHem-uttag i din lägenhet (s.k. tre hål i väggen) så kan du höra av dig till ComHem och 
få dessa installerade utan några kostnader. Håll utkik i brevlåda efter information från 
ComHem. Vi i styrelsen kommer att dela ut dessa inom kort, det är alltså ingen reklam från 
ComHem.  
 
För att avgiften för kortet till digitalboxen ska slopas måste du returnera 
svarsblanketten i utskicket från ComHem. 
 
En annan viktig händelse den närmaste tiden är kontroll av luftflödena i lägenheterna. 
Som vissa kanske kommer ihåg var OVK energi AB hos våra gårdar i november. Vissa 
undersökningar kunde då inte genomföras och kommer därför, på Graflunds bekostnad, 
att göras nu den närmaste tiden. OVK kommer att kontakta de boende inom kort och det är 
viktigt att du försöker vara tillgänglig vid en eventuell kontroll.  
 
Det skulle innebära en kostnad mindre för vår förening! 
 
Som kanske flera av er märkt har styrelsen satt upp anslag i porten. Dessa anslag 
innehåller viktig information när det gäller felanmälan, trivselregler och kontakt med 
styrelsen.  
 
Tillsammans kan vi göra boendet billigare och bättre! 
 
De som har velat ingå i arbetsgrupper kommer att kontaktas av styrelsen inom kort! 
 
Hälsningar 
Styrelsen 



 
 
 
 
 
 

 
 


