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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Vi vill påminna om den extrastämma
Vallavägen 107.  Alla medlemmar är välkomna
 
P.g.a. en trasig cirkulationspump i vår undercentral, har vi haft lite problem med att få igång värmen, 
men problemet är nu löst sedan några dagar och värmen är igång.
Eftersom cirkulationen inte har fungerat, 
lufta elementen så fungerar det bättre.
kontakta Hagbergs Rör, så hjälper de till med detta. Kontaktuppgifter till Hagbergs 
infotavlorna i trapphusen samt på vår hemsida www.brfsoluret.se
 
En del av våra boende har märkt att fläktarna inte fungerar tillfredsställande. Detta beror på att 
fläktarna är gamla och slitna. Vi jobbar dock på att få in extern hjälp för att
 
Våra städdagar har dessvärre inte varit särskilt välbesökta. Av den anledningen har styrelsen nu tagit 
beslut om att inte ha någon sådan nu på hösten, utan i stället 
skulle ha gjort på en städdag. Det var inget roligt beslut att ta, men det dyker helt enkelt inte upp 
tillräckligt med frivilliga på våra städdagar för att vi skall kunna göra jobbet själva.
Vi hoppas dock på att kunna göra ett försök med städdag igen till våren.
 
För några månader sedan beslagtogs de cyklar, barnvagnar m.m. som stod uppställda på otillåtna 
platser, d.v.s. i trapphusen, eller som stod i därför avsedda utrymmen, men saknade märkning. Efter 
tre månader har föreningen rätt att g
Om Du saknar en cykel, barnvagn eller dylikt, kontakta styrelsen
mot beskrivning samt en debitering på 500 kr per cykel/barnvagn
 

OBS! Allt som inte är uthämtat senast 15 oktobe
 
 
Slutligen vill vi önska er en trevlig fortsatt höst med härliga höstpromenader och mysiga kvällar med 
levande ljus. Tänk bara på att inte lämna ljusen obevakade!
 
Hälsningar   
Styrelsen 
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.  Alla medlemmar är välkomna! Kallelse kommer att skickas ut i början av oktober.
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