
       Solurets nyhetsblad 
 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Vintern och våren har passerat med stormsteg och nu står sommaren för dörren, även om man inte 
kan tro det med tanke på den låga temperatur vi har haft senaste veckan. Det är nu i alla fall dags för 
det sista nyhetsbladet innan sommaren. 
 
OBS! Viktig förändring gällande påminnelser vid sen inbetalning:
Vi kommer, fr.o.m. 1 juli inte längre att skicka ut påminnelser på obetalda avgifter/hyror, utan skicka 
dem direkt till inkasso. Anledningen är att föreningen har problem med att få in avgifter/hyror i tid, 
vilket kostar oss pengar!  Tänk på att alltid betala din avgift/hyra i tid, så slipper du problem
framtiden. 
 
För att alla skall trivas i vårt område, vill vi vädja 

• Endast elgrill är tillåtet på balkonger och/eller uteplatser. Detta 
vill grilla med kol, hänvisar vi till de grillar som står vid lekplatsen.

• Rök inte på din balkong/uteplats eller utanför port
cigarettrök för dina grannar.

• Släng inte cigarettfimpar på marken. Förutom att det ser otrevligt ut, medför det en direkt 
livsfara om ett barn eller ett djur får i sig dessa!

• Observera att du som boende eller hyresgäst 
är störande för grannarna! 

• Parkera inte inne på gårdarna
konsekvenser, då detta hindrar räddningsfordon för att komma fram.

• Bommen skall alltid vara nedfälld och endast tillfälligt fällas upp då man behöver passera, för 
att därefter omedelbart fällas ned igen.

• Snälla, ställ inte upp portarna
andra blir porten skev av att stå uppställd,
att man måste dra igen den, vilket är lätt att missa när man passerar.

• Du får gärna använda de bord vi har runt lekplatsen för din picknick, men glöm inte att 
efter dig och lägga skräpet i någon
otrevligt ut med skräp på marken och dessutom sprids det effektivt ut av våra bevingade vänner, 
när man lämnar det på det sättet.

Slutligen vill vi passa på att än en gång tacka alla som ställde upp p
lite dålig uppslutning, men de som kom ställde upp helhjärtat och slet under ett antal timmar för att 

göra boendemiljön för oss alla trevligare. 
Vi håller nu tummarna och hoppas på att fler har möjlighet att 
information om tid för den, kommer senare.
 
Trevlig sommar! 
 
Hälsningar   
Styrelsen 
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