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       Solurets nyhetsblad maj 2012 
 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Nu är det vår och ett av de säkraste vårtecknen hos Brf Soluret är att vi planerar in städdag. Söndagen 
den 3 juni är det dags igen! Välkomna att delta! Ju fler desto bättre. Tillsammans kan vi göra vår 
boendemiljö till något vi kan trivas i! Från kl. 10 kommer det att finnas styrelsemedlemmar utanför 
styrelselokalen, som kan hjälpa till med fördelning av arbete och utdelning av nödvändiga redskap. Ni 
är naturligtvis välkomna att börja tidigare om ni vill. 
Dagen avslutas med korvgrillning vid vår fina lekplats vid 18-tiden. 
 
Till ovan nämnda städdag kommer två containrar att placeras ut, en utanför vardera gård 1 och 2. 
Observera att dessa containrar endast är till för grovsopor, INTE för byggavfall och elektronik. 
Containrarna kommer att placeras ut fredag 1 juni och hämtas igen måndag 4 juni. 
 
Vi vill än en gång passa på att önska alla våra medlemmar välkomna till årsstämman, som är torsdag 
31 maj. Denna gång håller vi till i vår kvarterslokal på Vallavägen 107 och börjar kl. 19.00. Kallelse 
kommer inom kort. Delta gärna, så att du har möjlighet att göra din röst hörd. 
 
Planeringen att flytta ut hanteringen av hushållssopor har tyvärr stött på patrull. P.g.a. stora problem 
med Haninge Kommuns bygglovsenhet, drar ärendet ut på tiden, men vi jobbar vidare och hoppas på 
en lösning under året. 
 
Inom kort kommer det att finnas möjlighet att ställa sin moped och/eller motorcykel i ett låst förråd för 
150 kr per fordon och månad. Kontakta styrelsen på info@brfsoluret.se eller ring till någon av våra 
styrelsetelefoner om du är intresserad av att hyra. 
 
Bortforsling är påbörjad av allt i våra cykel- och barnvagnsutrymmen som inte var uppmärkt enligt 
informationen i  april månads nyhetsblad. Föremålen behålls i tre månader, därefter kasseras dem om 
ingen har hört av sig och hämtat ut dem. Kostnaden för att hämta ut beslagtaget föremål är 500 kr. 
Om du saknar något och är medveten om att det inte är uppmärkt, kontakta styrelsen. Observera att det 
är viktigt att du fortsätter att ha cyklar och/eller barnvagnar uppmärkta, eftersom rensningen kommer 
att fortsätta. 
 
Vår och sommar innebär att man vistas ute i mycket större utsträckning än på vintern. Detta medför 
även mysiga kvällar på uteplatsen och grillen åker fram. Tänk på att det INTE är tillåtet att använda 
kolgrill, eftersom det sprider rök och doft som inte uppskattas av alla. Använd elgrill, som ger betydligt 
mindre rök och os. 
 
Vidare vill vi uppmärksamma alla på att man INTE skall stå direkt utanför porten och röka, då 
cigarettrök går in i lägenheterna ovanför! Man måste kunna vädra utan denna olägenhet. Till er som 
vill röka utanför våra fastigheter vill vi vädja att ni går några meter ut, så att ni inte stör någon med 
cigarettrök. 
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Det har kommit en del synpunkter på styrelsemailen om vad man tycker att vi bör/ska göra och inte 
göra i styrelsen. Vi vill göra alla uppmärksamma på att vi som styrelse inte ska agera polis. De medel vi 
har att ta till är störnings-jouren samt tillskrivning till den boende, som HSB, som har professionell 
personal som är vana vid denna typ av åtgärder, hjälper oss med. 
 
Tack för att ni ville ta er tid att läsa vårt nyhetsblad även denna gång och återigen: 
Välkomna på städdagen 3 juni! 
 
Hälsningar   
Styrelsen 
 


