
       Solurets nyhetsblad mars 2012 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Det har förekommit frågor om varför man inte kan komma in i tvättstugan och hämta sin tvätt 
när man är klar. Så här fungerar det nya bokningssystemet:  
Om du har tvättstugan bokad 7.00 – 11.00 och kommer dit 11.01 för att hämta din tvätt, kommer 
du inte in. Tvättstugan spärras direkt när din tvättid är slut, så du måste hämta tvätten innan den 
tiden. 
 
Vi vill även be dig att tänka på att städa efter dig när du har använt tvättstugan. Detta inkluderar 
att torka av maskinerna och avlägsna eventuella tvättmedelsrester, torka golvet samt ta bort ludd 
i torktumlare och skräp i torkskåpen. Det är många som använder våra tvättstugor och alla 
måste hjälpas åt att se till att tvättstugorna är fräscha och trevliga att använda. 
 
Radonmätningen, som har pågått i vårt område i några månader, är nu avslutad. Vi vill tacka 
alla som har ställt upp med att ha radonmätare i lägenheter och/eller källarutrymmen. Resultatet 
är glädjande och visar att vi ligger långt under uppsatta gränsvärden för radon. Det finns alltså 
inget att oroa sig för angående detta!  
 
Vi vill passa på att be er hålla ordning i cykel- samt barnvagnsutrymmen. Det är viktigt att det 
inte förvaras onödiga saker i dessa utrymmen, såsom trasiga cyklar som man inte avser använda. 
Forsla i stället bort sådant till återvinningen i Jordbro, så att plats finns till cyklar som används. 
Det är inte heller tillåtet att använda dessa utrymmen till t.ex. pulkor och leksaker! Förvara i 
stället sådant i era lägenheter eller källarförråd. Ett bra tips är att rensa ditt källarförråd, och 
köra bort sådant du inte behöver ha kvar till återvinningen i Jordbro eller skänka bort dem till 
välgörenhet, så har du skapat mer plats där. 
 
I tidigare nyhetsblad har vi skrivit om att våra hushållssopor ska flyttas från trapphusen till 
sopskåp utanför varje gård samt att sopnedkasten kommer att förseglas. Tanken var att det skulle 
ske runt årsskiftet. Men så kom snön som gjorde det omöjligt att markbereda och dessutom 
behövde vi ansöka om bygglov, därför har det blivit lite försenat. De nya sophusen kommer 
istället under våren. 
 
Tänk på att de papperskorgar som är placerade på ett antal ställen i vårt område, inte är till för 
hushållssopor eller att användas till stora mängder av skräp från din bil. De fylls då på alldeles 
för fort och det blir kostsamt för föreningen med alltför frekventa tömningar av dessa. Dessutom 
innebär överfulla, och därför delvis öppna, papperskorgar att fåglar kan dra ut det som redan 
ligger i. Det innebär att skräpet sprids över området. 
Vi önskar att alla boende hjälps åt att skapa en trivsam utemiljö och samtidigt hjälpas åt att hålla 
kostnaderna nere för föreningen, vilket gynnar alla! 
 
Med önskan om en trevlig kommande vår- och sommarsäsong! 
 
Hälsningar   
Styrelsen 
 


