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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Vi vill passa på att påminna om föreningens säkraste vårtecken! 
Årsstämman kommer att hållas tisdag 28 maj kl 19.00. Alla medlemmar är välkomna! 
Tänk på att det är på stämman du har möjlighet att göra din åsikt hörd och påverka vad som 
händer i vårt område! 
 
Tyvärr har vi fortfarande en hel del problem med att diverse föremål förvaras i trapphus och 
källargångar, t.ex. barnvagnar, dörrmattor, cyklar m.m. Vi vill påminna om att detta enligt 
Brandskyddsmyndigheternas regler inte är tillåtet. Sådant skall förvaras i därför avsedda 
utrymmen, t.ex. barnvagnsrum, cykelrum, källarförråd. Om du saknar nycklar till barnvagns- 
eller cykelförråd, ta med dig din senaste hyres- eller avgiftsavi, åk till Brandbergens Låshörna 
och hämta en nyckel. Du behöver även ta med dig godkänd legitimation. Nyckeln bekostar du 
själv. 
 
P.g.a. de brandsäkerhetsregler vi som Brf måste följa, måste vi kontinuerligt rensa trapphusen på 
allt som står där. Du måste därefter betala 500 kr per föremål för att få tillbaka det. Detta vill 
både du och vi slippa, så därför vädjar vi till er att inte förvara något i trapphuset. 
 
Vi vill också påminna om att alla cyklar och barnvagnar alltid skall vara uppmärkta med 
lägenhetsnummer. Det som inte är uppmärkt måste vi tyvärr också ta bort, även om sakerna står 
i därför avsedda utrymmen. Detta för att undvika att det står cyklar eller barnvagnar som aldrig 
används och då tar plats i onödan. Sådant som aldrig används ber vi er i stället att förvara i ert 
förråd eller göra er av med. Cykel- och barnvagnsutrymmen är endast till för cyklar resp. 
barnvagnar, inte för leksaker o dyl. Hittar vi annat än det som skall förvaras i dessa utrymmen, 
rensas det bort, eftersom det finns begränsat med plats. 
 
Vi har fått en del frågor från boenden angående sandupptagning. P.g.a. att vintern har varit 
långdragen, har vi väntat med detta, eftersom det kostar mycket pengar och vi inte vill behöva 
göra det mer än en gång. Emab har börjat lite på parkeringarna nu och kommer att ta gårdarna 
så fort snön är borta. Såsom det är nu, ligger det för mkt snö kvar för att man skall kunna utföra 
arbetet på ett tillfredsställande sätt. 
 
Vi tackar för er uppmärksamhet och håller 
tummarna för lite vårvärme! 
 
Styrelsen 
 


