
 

 

 

 

 

 

Solurets nyhetsblad augusti 2013 
 

 

Hej alla boende i Brf Soluret! 

 

Till att börja med kommer en rättelse på juni månads nyhetsblad. I presentationen av 

styrelsesammansättningen efter årsstämman missades dessvärre Britta Westlund, som 

fortsätter som ledamot i styrelsen. Jag som skriver nyhetsbrevet ber om ursäkt för detta! 

 

Hösten närmar sig och det är dags för nästa städ- och fixardag. Alla som har möjlighet att 

delta är välkomna 28 september kl 10.00. Vi i styrelsen håller på att planera för hur denna dag 

skall se ut. Vi återkommer med mer information. Håll utkik på infotavlan i porten! 

 

Under dagen kommer det att finnas containrar utställda, en på varje gård. Dessa kommer att 

hållas öppnalördagen 28 september kl 10 – 16. 

I dessa kan ni slänga allt utom byggavfall och farligt avfall. Denna gång har vi även 

säkerställt att ni skall kunna slänga el-prylar i containrarna. 

 

Det har kommit en del förfrågningar om inglasningar av balkonger. Därför kommer vi att 

bjuda in LB Glas för att visa sina produkter och svara på frågor från våra boende. Håll utkik 

på anslagstavlorna i portarna för information om tid och plats för visningen! 

 

Snart kommer föreningens avtal om gruppanslutning av bredband att börja gälla. Inför detta 

kommer Ownit att finnas på plats i kvarterslokalen (f.d. Graflundshuset) för att svara på 

frågor. Information om datum och klockslag kommer att komma upp på anslagstavlorna i 

portarna inom kort! 

 

Nu skall vi äntligen få alla fläktaggregat utbytta och därmed slippa allt krångel med fläktar 

som stannar och/eller inte fungerar tillfredsställande! 

Planerad start för bytet är måndag vecka 39. Närmare information om när de kommer till Din 

port, kommer i brevlådorna när det är dags. 

 

Vi vill påminna om att det är vi i styrelsen som byter alla trasiga lampor i trapphus, källare 

och andra utrymmen. Om Du ser en lampa som är trasig, anmäl gärna detta till styrelsen via 

mail eller telefon, så kan vi snabbt åtgärda detta. 

 

Vi kommer inom kort att införa P-tillstånd för alla som hyr en parkeringsplats eller carport i 

föreningen. Detta för att förhindra de problem med att obehöriga ställer sig på hyrda 

parkeringsplatser. Information om hur detta kommer att fungera kommer samtidigt som p-

tillstånden delas ut till alla berörda. 



Trots att vi har ett antal soptunnor uppsatta på båda gårdarna, har vi tyvärr en hel del problem 

med nedskräpning. Vi vill därför vädja om att alla ser till att slänga skräpet i våra soptunnor 

och inte på marken. Det skapar otrivsel för oss alla. 

 

Till sist en vädjan; Vi har tyvärr en del problem i området med katter som är ute på nätterna 

och skriker för att de vill in. Detta är störande för andra boende och dessutom är det ju inte 

snällt mot de stackars kissarna att de inte får komma in. 

Vi vill därför be er att hålla katterna inne, särskilt på nätterna. Eftersom de förorenar i våra 

sandlådor, är det naturligtvis bra om ni håller dem inne även dagtid. 

 

Med förhoppning om en vacker och solig höst! 

 

Styrelsen 

 


