
       Solurets Nyhetsblad Oktober 2011 
 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Arbetet med den nya värmecentralen pågår fortfarande och just nu håller man på att 
justera in systemet, vilket kan innebära att temperaturen inte passar alla. Vi beklagar detta, 
men ber er ha tålamod. 
Vecka 44 kommer hela undercentralen att bytas. Därefter kommer det aviseringar igen om 
att man behöver komma in i lägenheterna. Denna gång för att sätta på de vred som gör att 
man kan reglera värmen i sina element. Precis som vi har meddelat i tidigare infoblad, är 
det av största vikt att alla släpper in personalen, så att de kan utföra sitt arbete för att 
förhindra ytterligare förseningar! 
 
Arbetet med närvarostyrning av belysningen i trapphusen är nu slutfört. Nu pågår arbetet 
med att göra samma sak i cykelrum, barnvagnsrum och källargångar. Det kommer att 
genomföras efter hand. 
 
Som vi har påpekat tidigare, är det absolut förbjudet att förvara saker i trapphusen! Detta 
gäller även cyklar och barnvagnar, samt dörrmattor, av brandsäkerhetssynpunkt. Är det så 
att du saknar nyckel till cykelrum eller barnvagnsförråd så kontakta styrelsen. 
 
På extrastämman, som hölls 12 oktober, beslutades att vi kommer att stänga våra 
sopnedkast och flytta ut sophanteringen till sophus utanför varje gård. Fr.o.m. januari 
2012, kommer du inte längre att kunna slänga dina hushållssopor i trapphusens 
sopnedkast, då de kommer att spärras. 
 
På stämman beslutades även att ett antal av våra parkeringsplatser kommer att förses med 
elstolpar med motorvärmaruttag. Om du är intresserad av en sådan parkeringsplats, lägg 
en lapp i styrelsens brevlåda, vid lokalen Vallavägen 75-77 senast 31 oktober. En 
parkeringsplats med elstolpe kommer att kosta 200 kr per månad. 
 

Bygglovet för inglasning av balkonger är nu klart. Den 15 november kl. 19-20 kommer LB Glas hit 
och presenterar sig och sina produkter i kvarterslokalen på Vallavägen 107.  Vid beställning av 
inglasning, fordras först tillstånd från styrelsen. Kontakta HSB, så får du en blankett att fylla i, som 
sedan måste undertecknas av styrelsen innan du kan beställa din inglasning. 
Har du redan en inglasning, kontakta HSB, så får du ansöka om ett tillstånd i efterhand. Det är 
viktigt att du gör detta, för att inte riskera att få riva din inglasning! 
 
Brandbergens Låshörna har bytt låscylinder till bommen på gård 2, p.g.a att låset har varit trasigt. 
Den nyckel du behöver för att kunna använda bommen, är samma som tidigare. Det skall stå GTV2 
på nyckeln. Om du har fel nyckel, eller den inte fungerar, kontakta styrelsen på mail 
info@brfsoluret.se, så hjälper vi dig. 
 
      VÄND  
 



En del av er har förmodligen redan fått besök av en eller två personer från styrelsen angående 
radonmätning av våra lägenheter. Det är jätteviktigt att vi alla samarbetar för att detta skall kunna 
genomföras på ett bra sätt och mätningarna skall ge ett rättvisande resultat. Kontakta gärna 
styrelsen om ni har frågor om detta eller något annat. 

Det har även kommit en del synpunkter från våra boende angående störande grannar. Tänk på att 
vi bor nära varandra i flerfamiljshus och det är jätteviktigt att man tänker på att inte störa sina 
grannar med hög musik eller annat! Detta är extra viktigt på kvällar och nätter, men gäller 
naturligtvis även på dagtid! 
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