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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Nu börjar hösten göra sitt intåg, vilket bl.a. märks på sjunkande temperaturer och att våra 
lövträds blad övergår i färgrika nyanser. Visst är det vackert men tyvärr finns det en 
baksida med det. När löven faller till marken innebär det mycket arbete med att ta hand om 
alla löv. När vi nyligen tecknade avtal med EMAB gällande markskötsel så innebar 
mängden lövträd att avtalet blev dyrare. Därför vill vi i styrelsen nu avverka några av dessa 
lövträd för att minska kostnaderna och ge lägenheter med skymmande träd mer ljus. 
Dessutom innebär trädens storlek att deras rötter kan angripa våra rör samt grund.  
 
För att göra detta på bästa möjliga sätt för framtiden så kommer en trädvårdsplan att 
arbetas fram i samarbete med EMAB. Under städdagen den 25 september har du som 
boende möjlighet att framföra dina synpunkter gällande träden på området. 
 
Den 25 september är det alltså dags för höstens städ- och fixardag! Vi samlas mellan 
 gård 1 och gård 2 kl.10. Alla boende är hjärtligt välkomna att delta i denna förenings-
verksamhet. Som vanligt bjuder vi alla deltagare på lite förtäring. 
 
Undersökningen som genomfördes av Anticimex är nu avslutad. De förde protokoll och 
dessa kommer att delas ut till bostadsrättsinnehavare under oktober. Vissa av er boende gav 
inte tillträde till era lägenheter, därför kommer ett ”uppsamlingsheat” att genomföras 
framöver. De det gäller kommer att få veta tiden för detta. Om du ändå inte ger tillträde till 
din lägenhet kommer du att debiteras för de kostnader som det medför! 
 
När ni får era protokoll och eventuellt ser att ni fått någon anmärkning så är det viktigt att 
dessa åtgärdas och att du sedan anmäler att du gjort detta till HSB. I annat fall kommer du 
inte att få den lägre självrisken i händelse av skada. 
 
Är det någon som vill engagera sig i ”Grannsamverkan”? Vi behöver fler till den 
arbetsgruppen. Är du intresserad kan du maila till styrelsen på: info@brfsoluret.se och 
ange ”Britta och grannsamverkan” i ämnesrubriken. 
 
I mitten av september fick styrelsen en sammanställning av våra kostnader fr.o.m. mitten av 
december. Den visade hur dyr servicen ”Grovsoprummen” är. Under dessa månader har 
grovsoprummen stått för 40 % av våra sophanteringskostnader. Detta är INTE rimligt.  
Blir det ingen skärpning måste dessa stängas! Har du bygg- eller elavfall så lämna detta till 
sopstationen i Jordbro. Det enda som krävs är SRV-kortet som kan beställas på: 
 www.srv-atervinning.se eller via telefon på 0200-26 46 00. 
 
Den 19 oktober kl. 19  är det en extrastämma. Är du medlem i bostadsrättsföreningen 
kommer en kallelse i början av oktober. På stämman kommer bl.a. styrelse och 
förtroendevald revisor att väljas. Det är viktigt att alla medlemmar kommer till mötet! 
 
Detta nyhetsblad finns att ladda ner på vår hemsida: www.brfsoluret.se  
 
Hälsningar 
Styrelsen 
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