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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Fr o m 1 januari 2012 är det Hagbergs Rör och Energi som tar hand om vår 
fastighetsskötsel. De kan du nå för felanmälan enligt följande: 
Måndag – Fredag 7.00 – 17.00 08-726 19 19 eller 070-549 01 52 
Jour, övriga tider 073-352 80 82 
Du kan också maila på kontakt@hagbergsror.se 
En länk kommer att komma upp på vår hemsida. Observera att du endast skall ringa jouren 
vid akuta ärenden. Jourutryckningar är kostsamma för föreningen och kan i slutändan 
påverka våra avgifter. 
 
Arbetet med den nya värmecentralen fortskrider. Vi förstår att ni tycker det börjar bli 
väldigt jobbigt nu, att ständigt få nya bud avseende när arbetet skall vara klart. Vi beklagar 
att det har blivit på det sättet och försäkrar att vi har gjort allt vi kan för att få Vega Energi 
att avsluta arbetet. För att inte störa våra boende mitt i julförberedelserna, kommer de att 
montera nya vred för justering av era element efter alla julhelgerna, tidigast under vecka 2. 
Avisering kommer i portarna. Vi vill än en gång vädja om att det är viktigt att ni lämnar 
tillträde till er lägenhet, så att arbetet kan utföras och vi slipper ytterligare förseningar. 
Än en gång vill vi även påpeka: FÖRSÖK ABSOLUT INTE STÄNGA AV DINA 
ELEMENT, DÅ DET FÖRHINDRAR VEGA ENERGI ATT KUNNA SLUTFÖRA SITT 
ARBETE PÅ RÄTT SÄTT! Det är föreningen och alla boende som påverkas om inte 
arbetet utförs korrekt, både ekonomiskt och tidsmässigt. 
 
Vi har nu fått in nästan 20 anmälningar om inglasningar och kommer att beställa via LB 
Glas. Tack vare att så många var intresserade, kommer var och en att få 10 % rabatt på 
priset för inglasningen. Vi vill påminna om att kostnaden för inglasningen bekostas helt 
och hållet av den boende, oavsett om man är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. 
Om du har frågor om inglasning, kontakta LB Glas på tel 08-500 215 44. Besök gärna även 
deras hemsida www.lbglas.se 
 
P.g.a. avgiftsändringarna för våra parkeringsplatser, har det utgått brev till samtliga som 
hyr sådana med en förfrågan om man vill ha sin parkeringsplats kvar med den högre avgift 
som gäller fr.o.m. 1 januari 2012. Tänk på att om du inte svarar, räknas det som att du inte 
är intresserad och din parkeringsplats kommer att sägas upp. 
 
När sammanställningen är klar av de intresseanmälningar som har kommit in avseende 
motorvärmaruttag på sin parkeringsplats, kommer berörda att informeras och eventuellt få 
byta parkeringsplats, beroende på var uttagen kommer att placeras. 
 
  



Ett meddelande från Grannsamverkan:
Välkommen på deras trygghetsvandringar! Alla som vill kan delta, ju fler, desto bättre. 
Vandringarna brukar vara på fredag
eller önskar mer information om tidpunkter, kontakta g
vallagrannsamverkan@hotmail.com
Man är inte bunden att delta ett visst antal gånger, utan kan anmäla 
ha tid och möjlighet. 
 
Vi vill göra alla uppmärksamma på 
Centrala Handen enligt beslut av Kommun
 
Tänk även på att nedskräpning är både olagligt och inte särskilt trevligt för de som bor i 
området. Plocka upp skräpet efter dig
flera ställen på bägge gårdarna. Stäng även locket till dessa, för att fö
att fåglar drar ut det som finns i dem.
 
Vi i styrelsen vill även passa på att tacka för det gångna året och hoppas att alla boende är 
nöjda med de förändringar som vi har lyckats genomföra och även kommer att fortsätta 
med för att skapa en bättre boendemiljö för alla. Vi vill även tacka alla som har ställt upp 
på våra städdagar och hoppas att fler har möjlighet att vara med framöver!
 

Från oss i styrelsen till alla boende i Brf Soluret:

 

 

  

 
 

 

 
Glöm inte att släcka ljusen!
 

Ett meddelande från Grannsamverkan: 
Välkommen på deras trygghetsvandringar! Alla som vill kan delta, ju fler, desto bättre. 
Vandringarna brukar vara på fredag- och lördagskvällar. Om du är intresserad av att delta 

mation om tidpunkter, kontakta grannsamverkan på mail 
vallagrannsamverkan@hotmail.com 
Man är inte bunden att delta ett visst antal gånger, utan kan anmäla sig när man anser sig 

Vi vill göra alla uppmärksamma på att användande av smällare och raketer är
Centrala Handen enligt beslut av Kommunen! Ta även hänsyn till våra fyrfota vänner!

Tänk även på att nedskräpning är både olagligt och inte särskilt trevligt för de som bor i 
Plocka upp skräpet efter dig och lägg det i de svarta sopkorgar vi har satt upp på 

flera ställen på bägge gårdarna. Stäng även locket till dessa, för att förhindra dålig lukt och 
att fåglar drar ut det som finns i dem. 

Vi i styrelsen vill även passa på att tacka för det gångna året och hoppas att alla boende är 
nöjda med de förändringar som vi har lyckats genomföra och även kommer att fortsätta 

kapa en bättre boendemiljö för alla. Vi vill även tacka alla som har ställt upp 
på våra städdagar och hoppas att fler har möjlighet att vara med framöver!

Från oss i styrelsen till alla boende i Brf Soluret: 
 
 
 
 
 

 

 
 

God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År!    
 

 
 

 
Glöm inte att släcka ljusen! 

Välkommen på deras trygghetsvandringar! Alla som vill kan delta, ju fler, desto bättre. 
intresserad av att delta 

rannsamverkan på mail 

sig när man anser sig 

att användande av smällare och raketer är förbjudet i 
Ta även hänsyn till våra fyrfota vänner! 

Tänk även på att nedskräpning är både olagligt och inte särskilt trevligt för de som bor i 
och lägg det i de svarta sopkorgar vi har satt upp på 

rhindra dålig lukt och 

Vi i styrelsen vill även passa på att tacka för det gångna året och hoppas att alla boende är 
nöjda med de förändringar som vi har lyckats genomföra och även kommer att fortsätta 

kapa en bättre boendemiljö för alla. Vi vill även tacka alla som har ställt upp 
på våra städdagar och hoppas att fler har möjlighet att vara med framöver! 


