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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Policyn för balkonger och uteplatser är nu klar och kommer inom ett par veckor att finnas 
på vår hemsida. 
 
Även denna gång måste vi dessvärre ta upp lite ordningsregler: 
 
Vi behöver påminna om att det är absolut förbjudet att ta med djur in i våra tvättstugor! 
Snälla, tänk på våra allergiker och respektera detta!  
 
Tänk på att det inte är tillåtet att ställa upp porten med stenar, pinnar eller dylika föremål, 
eftersom det gör att porten blir skev och inte går i lås, vilket eliminerar den säkerhet vi har 
genom ständigt låsta portar. 
När du går in eller ut, vänligen kolla att porten går igen och i lås. Det har förekommit både 
inbrott och rån i närområdet, så vi är naturligtvis extra angelägna om att våra portar hålls 
låsta, så att vi slipper objudna gäster i våra lägenheter! 
 
Ett ständigt pågående arbete är att försöka skapa ett trivsamt område för alla, bl.a. med 
hjälp av boende i området på våra städdagar. Detta förstörs tyvärr av att folk skräpar ner 
och/eller kastar cigarettfimpar på marken samt kör med bilar över gräsmattor och 
planteringar. Snälla, försök tänka på att hålla vår utemiljö fortsatt trivsam! Att städa upp 
efter andra kostar pengar för föreningen och kan i värsta fall resultera i ökade avgifter 
resp hyror, vilket vi naturligtvis vill undvika. 
 
Det har nu kommit upp nya ”Hitta rätt i Soluret”-lappar på anslagstavlorna i alla portar. 
Uppgifterna behövde uppdateras, eftersom vi, som vi tidigare har informerat om, har bytt 
fastighetsskötsel till Hagbergs Rör sedan årsskiftet. På baksidan av detta dokument finns 
en kopia av det vi har satt upp i portarna. Spara den så har du den nödvändigaste 
informationen i föreningen! 
 
Vi har hört av en del av våra boende att man är mycket nöjd med Hagbergs Rör, som tog 
över fastighetsskötseln i årsskiftet. Hagbergs Rör har fått mycket beröm för sina snabba 
utryckningar, vilket vi naturligtvis är mycket glada att höra. 
Dock vill vi be er att respektera de tider som finns för felanmälan. Ring inte på kvällar och 
helger om det inte är akut. Det kostar en hel del extra för föreningen att låta dem rycka ut 
utanför ordinarie arbetstid. 
 
En sista pekpinne: Vänligen respektera era grannar! Vi bor i flerfamiljshus och måste 
tänka på att inte spela hög musik eller på annat sätt störa våra grannar. På så sätt får vi 
alla ett trevligare boende och slipper bråk mellan grannar som inte kommer överens. 
 
Hälsningar   
Styrelsen      VÄND! 



 


