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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 

Hoppas ni alla haft en trevlig sommar! Här kommer lite information till er att tänka på 
inför hösten. 
 
Först vill vi i styrelsen påminna er om de trivselregler som föreningen har. En av dessa är 
att man ansvarar för de gäster man bjuder hit. Du som bostadsrättsinnehavare eller 
hyresgäst ansvarar för vad dina gäster gör på vårt område. Detta innebär att du som 
boende kan bli ersättningsskyldig för t.ex. nedskräpning och skadegörelse! Tänk också på 
att kostnader för sådant annars måste betalas av dig indirekt eftersom det är föreningen 
som annars får stå för dessa kostnader! Märker du som boende att skadegörelse eller 
liknande pågår, så ring polisen eller störningsjouren. 
 
På stämman tog vi upp ett förslag gällande gemensam bredbandsuppkoppling och styrelsen 
fick då uppdraget av er boende att arbeta vidare med detta. För att kunna teckna 
abonnemang i framtiden så behöver vi veta om någon inte har fått ett uttag från 
Bredbandsbolaget. Uttaget sitter oftast i hallen eller kapprummet och ser ut såhär: 
 

 
 
Om du inte har uttaget: Hör av dig till styrelsen via mail, lägg en lapp i vår brevlåda vid 
Vallav. 75 eller ring oss. Kontaktuppgifter finns i varje port och på hemsidan. Det är viktigt 
att alla som inte har uttag hör av sig, det kommer annars innebära att alla inte kommer 
kunna ta del av bredbandet i framtiden! 
 
Vi vill också passa på att påminna alla boende om att våra tvättstugor är till för de som bor 
i vår förening. Om du lånar ut tvättstugan till någon annan är det du som bär ansvaret och 
du kommer att bli avstängd från att tvätta. 
 
Vi vill även påminna om att det är förbjudet att förvara saker i trapphus och förrådsgångar. 
Mer information om varför finns på anslagstavlan i varje port! 
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