
 

 

 

Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Nu när värmen har kommit och grillsäsongen har startat, vill vi påminna om ett par av de 
trivselregler som gäller i föreningen. Om man vill grilla på sin balkong är det OK, under 
förutsättning att man använder elgrill. Kolgrill är inte tillåtet, eftersom det ryker för mycket 
och röken och oset sprider sig till grannarna. Dessutom innebär det brandfara! 
 
Det är heller inte tillåtet att slänga fimpar från balkongen, då dessa kan träffa folk nedanför 
samt hamna på grannarnas balkonger och i värsta fall orsaka brand. Dessutom ser det 
otrevligt ut när det ligger fimpar på marken. Det är viktigt att visa hänsyn gentemot sina 
grannar som bor under! 
 
Inom en månad kommer en ny lekplats att börja byggas mellan gård 1 och 2. Under 
byggtiden, som varar 2 – 3 veckor, är det viktigt att man håller uppsikt över sina barn, så att 
ingen leker där och riskerar att skada sig. 
 
Årets första städ- och fixardag är inplanerad till helgen 28 – 29 maj. Vi börjar kl. 10:00 och 
alla som vill och kan är välkomna att hjälpa till. Vi samlas som vanligt mellan gård 1 och 2.  
Man behöver inte vara med hela tiden, alla insatser uppskattas! 
 
Vi vill även påminna om att det är förbjudet att ställa sopor och annat bråte utanför 
soprummen. Man måste hålla sig till de öppettider som står på dörren till det soprum som 
används (tisdagar kl 19:00-19:30), vid grovtvättstugan utanför gård 2. På grund av att vi har 
haft en hel del problem med detta, kommer vi att debitera de boende som vi ser placerar saker 
utanför soprummen. 
 
Slutligen vill vi påminna om årsstämman som hålls i Midgård 24 maj kl 19.00. Välkomna alla 
ni som äger er bostad! Vi bjuder på frukt och dricka. 
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