
       Solurets nyhetsblad 
 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Årsstämman för våra bostadsrättsinnehavare 
sista dagen för inlämnande av motioner till denna.
föreningens brevlåda utanför styrelselokalen på Vallavägen 77 eller via vår mailadress 
info@brfsoluret.se senast 30 april. 
 
Det förekommer att boende förvarar mopeder och/eller motorcyklar i fastigheterna
Detta är absolut förbjuder enligt Brandmyndighete
utan undantag, skall förvaras utomhus.
Vi kan dock glädja er med att en lösning är på väg. Under sommaren kommer ett av de före detta 
soprummen utanför gård 1 att iordningställas för förvaring av mopeder. Mer information om tillträde 
samt hyra för detta kommer framöver.
 
Dessvärre har vi haft en del problem med att folk har fått plagg förstörda i tvättmaskinerna i våra 
tvättstugor p.g.a. att det sitter fast bh
OBSERVERA att följande inte är tillåtet i maskinerna i föreningens tvättstugor:
 
Tvätta inte bh med bygel löst! 
Använd tvättpåse! Bygeln kan lossna och fastna i trumman. Det är kostsamt för föreningen att behöva 
kalla ut reparatörer för att ta bort sådant ur våra maskiner.
Färga inte kläder i maskinerna! 
Rester av färg kan förstöra tvätten för nästkommande person som skall tvätta.
Använd inte klorin! 
Det blir rester kvar i maskinen, som ger klorfläckar på kläderna för and
Att man skall städa efter sig i tvättstugan samt rensa luddfilter i torktumlaren är en självklarhet!
 
Nu är det åter dags för rensning av våra cykel
barnvagnar, som förvaras i dessa utrymmen,
6 maj! Allt som inte är uppmärkt innan dess, kommer att omhändertas.
cykel eller barnvagn är 500 kr. 
 
Slutligen: ”Det som göms i snö, kommer upp i tö”, säger ett gammalt
snön smälter undan, ser mkt otrevligt ut när vinterns synder i form av skräp, fimpar och högar efter 
hundar kommer upp i dagen. 
Snälla, tänk på att vi måste hjälpas åt för att skapa en 
utan att de riskerar att skada sig på
eller rentav farligt p.g.a. att man har så svårt att hitta våra många papperskorgar.
 
Vi vill även passa på att önska alla en trevlig 
valborgsmässoafton med fint väder och härlig
gemenskap med familj och vänner!
 
Hälsningar   
Styrelsen 
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för våra bostadsrättsinnehavare 31 maj närmar sig med stormsteg. 
sista dagen för inlämnande av motioner till denna. Om du har något du vill ta upp, lämna din motion i 
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boende förvarar mopeder och/eller motorcyklar i fastigheterna
rbjuder enligt Brandmyndighetens regler p.g.a. brandrisken! 
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et sitter fast bh-byglar i trumman. 

OBSERVERA att följande inte är tillåtet i maskinerna i föreningens tvättstugor:

Använd tvättpåse! Bygeln kan lossna och fastna i trumman. Det är kostsamt för föreningen att behöva 
reparatörer för att ta bort sådant ur våra maskiner. 
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Slutligen: ”Det som göms i snö, kommer upp i tö”, säger ett gammalt ordspråk. Tänk på att det, nu när 
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närmar sig med stormsteg. 30 april är absolut 
Om du har något du vill ta upp, lämna din motion i 

föreningens brevlåda utanför styrelselokalen på Vallavägen 77 eller via vår mailadress 

boende förvarar mopeder och/eller motorcyklar i fastigheternas förrådsutrymmen. 
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Vi kan dock glädja er med att en lösning är på väg. Under sommaren kommer ett av de före detta 
men utanför gård 1 att iordningställas för förvaring av mopeder. Mer information om tillträde 

Dessvärre har vi haft en del problem med att folk har fått plagg förstörda i tvättmaskinerna i våra 

OBSERVERA att följande inte är tillåtet i maskinerna i föreningens tvättstugor: 
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ra som skall tvätta. 
Att man skall städa efter sig i tvättstugan samt rensa luddfilter i torktumlaren är en självklarhet! 
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Vi vill ju inte att våra minsta skall riskera att få i sig något onyttigt 

p.g.a. att man har så svårt att hitta våra många papperskorgar. 


