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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Denna gång vill vi informera lite om renoveringar. Dels har vi haft några försäljningar under 
året, dels är ju hösten och vintern en tid då man gärna lägger tid på renoveringar i sin lägenhet. 
Det är naturligtvis tillåtet att renovera, men tänk på följande: 
Håll dig inom rimliga tidpunkter och undvik tidiga morgnar och/eller sena kvällar. Om du skall 
utföra något mer tidskrävande, är det bra om du informerar dina grannar med lappar eller 
muntligen, så att alla förstår vad som händer och ungefär hur länge de kan förvänta sig lite 
extra oväsen från din lägenhet. 
 
Om du skall renovera ditt badrum och byter tätskikt på golvet, måste du även byta golvbrunnen! 
De golvbrunnar som är monterade i våra badrum idag, är av gjutjärn och det är inte tillåtet att 
låta dessa sitta kvar vid en renovering. Då måste man byta till den typen av golvbrunn som är 
tillåten enligt dagens regler. 
 
16 oktober höll vi en extrastämma för våra medlemmar. Följande punkter röstades fram 
enhälligt på stämman: 

• Vi kommer att införa gruppanslutning för bredband. 

• En ändring av § 11 i föreningens stadgar kommer att ändras så att vi när vi hanterar 
obetalda hyror/avgifter, kan ta betalt för alla kostnader som detta medför, t.ex. 
påminnelseavgifter, inkassokostnader o.s.v. 

Ett stort tack till alla som hade möjlighet att delta på stämman! Ert deltagande är mycket 
värdefullt för oss! 
 
Slutligen har vi en mycket viktig uppmaning till alla våra boende: 
 
Kontrollera att porten verkligen går i lås bakom dig när du går in eller ut! 
 
Dessvärre har det kommit till vår kännedom att vi har misstänkt kriminella människor som går 
omkring i vårt område och känner efter om portarna är låsta. 
Vi införde det nya låssystemet för våra portar för att undvika inbrott i lägenheterna, som vi ju 
dessvärre har haft problem med tidigare. 
 
Snälla, hjälp till att se till så att inte fler råkar ut för inbrott i sin lägenhet! 
 
Vi avslutar med en önskan att alla skall få uppleva soliga höstdagar, som vi ju tyvärr har haft lite 
sparsamt med på senaste tiden. 
 
Hälsningar   
Styrelsen 


