
       Solurets nyhetsblad mars 2013 
 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Vi får en hel del samtal till våra styrelsetelefoner som gäller felanmälan. Vi skulle vara mycket 
tacksamma om ni i stället ringer direkt till Hagbergs Rör, som är vår fastighetsskötare och har hand 
om detta. Vi kan tyvärr inte hjälpa er med sådana ärenden. 
Kontaktuppgifter till Hagbertgs hittar ni på vår hemsida respektive på infotavlorna i våra portar. 
Svarar de inte på 08-numret är det för att de ofta är ute på jobb på dagarna. Ring i så fall på mobilen. 
Svarar de inte, ringer de upp inom kort. 
 
OBS! Trasiga lampor byter styrelsen, så i dessa fall kontaktar ni oss. 
 
Eftersom kung Bore behagar behålla sitt grepp om oss ett tag till, vill vi även påminna om att alltid se 
till att porten stängs ordentligt när ni går in och/eller ut samt låt inte porten stå uppställd, eftersom 
detta gör att den av väder och vind blir skev och inte går igen som den skall. Detta innebär dessvärre 
kostnader för våra medlemmar, eftersom vi då måste ha hantverkare som kommer ut och åtgärdar 
detta. Anledningen till det nya låssystemet är ju att portarna skall vara låsta dygnet runt för att minska 
risken för inbrott. Detta fungerar inte om de står uppställda. 
 
Det som göms i snö, kommer upp i tö. Snälla, plocka upp efter era hundar om det råkar hända en 
”olycka” på gården! Utemiljön trevligare för alla om man slipper riskera att trampa på de små 
illaluktande högar som dyker upp när snön försvinner. 
För övrigt skräp vill vi be er använda papperskorgarna i stället för att slänga skräpet på marken. Även 
detta skapar en trevligare utemiljö. 
 
Tänk även på att städa efter dig när du har använt någon av våra tvättstugor. Tyvärr har vi haft en hel 
del klagomål på att det ostädat när man kommer dit. Lämna tvättstugan ren och fräsch när du har 
använt den, så blir det mkt trevligare för alla. 
 
Dessvärre har vi haft flera styrelseledamöter som av olika anledningar har valt att lämna styrelsen. 
Just nu är vi endast fyra tappra som gör så gott vi kan, men vi skulle bli jätteglada för lite fler resurser. 
Är du intresserad av att sitta med i styrelsen, hör gärna av dig till info@brfsoluret.se alternativt ring till 
någon av våra styrelsetelefoner, så vidarebefordrar vi till valberedningen, som kontaktar dig för ett 
samtal. 
 
En liten påminnelse: 
I januari månads nyhetsbrev bad vi om mailadresser till alla som har en sådan, så att vi på ett snabbt 
och smidigt sätt kan få ut information till våra boende. Vi tackar de som har svarat, men vi saknar 
dessvärre många fortfarande. Skicka ett mail till info@brfsoluret.se med namn, adress och 
lägenhetsnummer. Vill du att informationen ska komma till annan mailadress än den du skickar ifrån 
så ange även den. 
 
Tack för ordet! 
Styrelsen 


