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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 

Boka lördagen den 17:e september! Vi börjar dagen kl. 10.00 med städ- och fixardag. Kom 

och anmäl er utanför styrelselokalen på gård 1 (Vallav 107). Tänk på att om du vill vara 

med och medverka till förändringar i utemiljön är det viktigt att du deltar på våra 

städdagar. 

Vi avslutar städdagen med invigning av grillplatsen på kvällen för de som har varit med 

under dagen. Välkomna till en trevlig kväll med en och annan överraskning! 

 

Som ni säkert har sett, har det kommit ut information både i portar och med lappar till 

varje lägenhet om byte av termostaterna på radiatorerna (elementen) i samtliga lägenheter. 

OBS! Det är av största vikt att du lämnar tillträde till lägenheten på anvisade datum och ser 

till att man kommer åt samtliga element i lägenheten enligt instruktioner. De som inte 

lämnar tillträde, kommer att debiteras för de extra kostnader det innebär för Hansson & 

Hansson Rör AB (som utför arbetet) att återkomma vid senare tillfälle för att avsluta 

arbetet. 

Om byte av termostater inte kan genomföras i samtliga lägenheter, innebär det i slutändan 

extra kostnader för de boende, eftersom det innebär att vi inte kan sänka våra 

värmekostnader på det sätt det är tänkt. 

 

Vi vill återigen påminna om att det av brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att förvara något i 

trapphusen! Detta gäller även barnvagnar och cyklar, som skall förvaras i lägenheten eller 

i avsedda utrymmen för dessa. 

 

På vår nya fina lekplats har vi dessvärre fått ett ökande problem med cigarettfimpar på 

marken. Använd utplacerade papperskorgar för dessa samt för annat skräp. Om barn får 

fimpar i sig, kan det ha katastrofala följder! 

 

Start för det nya elektroniska bokningssystemet för grovtvättstugan är uppskjutet till 1 

november. T o m 31 oktober skall alltså fortfarande de gamla bokningstavlorna användas. 

Observera att detta inte gäller fintvättstugorna. Där kvarstår datumet 1 september. 

 

Vi har dessvärre haft en del skadegörelse i våra fintvättstugor. Om du observerar sådan 

skadegörelse när du besöker någon av dessa tvättstugor, vänligen hjälp oss genom att 

rapportera detta till Styrelsen på vår mailadress info@brfsoluet.se så att vi kan vidta 

lämpliga åtgärder.     

                                                                                                                                           vänd→ 



Alla in- och utpasseringar i tvättstugorna registreras i det nya systemet, så att vi kan spåra 

vem som har varit där och orsakat skadegörelse. Om vi alla hjälps åt kan vi tillsammans 

komma åt detta problem och få trevliga tvättstugor att använda. 

Att man skall städa efter sig när man har använt tvättstugan, behöver vi väl inte tala om. 

Det är väl en självklarhet? 

 

Tack för din uppmärksamhet och välkommen 17 september! 

 

Styrelsen 

 


