
 

 

 

 

 

 

 

Solurets n
 

 

Hej alla boende i Brf Soluret! 

 

Till att börja med vill vi meddela att

STÄD- OCH FIXARDAGEN ÄR FLYTTAD TILL LÖRDAG 5 OKTOBER!
För de som ställer upp och hjälper till, 

Vi vill även påminna om att vi kommer att ha

sälja eller är intresserad av att köpa något. Byta grejer med varandra är ju också ett 

 

Titta även på anslagstavlan i din port för information om städ

 

Dessvärre har det de senaste månaderna inträffat ett par incidenter med vattenläckor 

har utfört arbeten i sin lägenhet.Vi vill därför informera om att

gäller renoveringar och andra arbeten i lägenheten

maila till info@brfsoluret.seså vidarebefordrar vi frågor om renoveringar, var 

 

P-tillstånd är nu beställda och kommer att levereras inom kort

parkeringsplats och/eller carport. Man får 2 p

tillstånd osv. 

Dessa skall användas fr.o.m.1 oktober

parkeringsbiljett.Har man inget p

Anledningen till p-tillstånden är att vi har haft en del problem med att 

p-platser, så att de som hyr platse

 

Gå gärna in på vår hemsida, www.brfsoluret.se

bl.a. hitta alla nyhetsblad, protokoll från våra stämmor, k

Hagbergs Rör m.m.På hemsidan 

 

Slutligen vill vi påminna om att vi har 

barnkalas m.m. Informera gärna vänner och släktingar 

1 000 kr för boende i Soluret och 1

som man får tillbaka efter godkänd efterbesiktning.

 

Tack för oss och hoppas vi ses lördag 28 september!

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

Solurets nyhetsblad september
 

Till att börja med vill vi meddela att 

OCH FIXARDAGEN ÄR FLYTTAD TILL LÖRDAG 5 OKTOBER!
För de som ställer upp och hjälper till, bjuder styrelsen på smörgåstårta! 

Vi vill även påminna om att vi kommer att ha containerloppis. Välkomna alla som har något att 

eller är intresserad av att köpa något. Byta grejer med varandra är ju också ett 

Titta även på anslagstavlan i din port för information om städ- och fixardagen.

Dessvärre har det de senaste månaderna inträffat ett par incidenter med vattenläckor 

Vi vill därför informera om att vi i styrelsen har 

gäller renoveringar och andra arbeten i lägenheten! Ring till någon av våra styrelsetelefoner eller 

så vidarebefordrar vi frågor om renoveringar, var 

är nu beställda och kommer att levereras inom kort och delas ut till alla som hyr 

parkeringsplats och/eller carport. Man får 2 p-tillstånd per hushåll. Hyr man 2 platser, får man 4 

fr.o.m.1 oktober och skall läggas synligt i framrutan, precis som en 

Har man inget p-tillstånd i rutan när man står parkerad, får man

tillstånden är att vi har haft en del problem med att obehöriga

platser, så att de som hyr platserna inte kan stå där. 

www.brfsoluret.se Där har vi information om föreningen och du kan

hitta alla nyhetsblad, protokoll från våra stämmor, kontaktuppgifter till styrelsen

hemsidan hittar du även en länk, som du kan använda för att boka tvätt

Slutligen vill vi påminna om att vi har en kvarterslokal som man kan hyra för bröllop, fester, 

Informera gärna vänner och släktingar att vi har en lokal att hyra ut. Kostnaden är 

000 kr för boende i Soluret och 1 500 kr för övriga. Man måste lämna en deposition på 500 kr, 

som man får tillbaka efter godkänd efterbesiktning. 

s vi ses lördag 28 september! 

september 2013 

OCH FIXARDAGEN ÄR FLYTTAD TILL LÖRDAG 5 OKTOBER! 

Välkomna alla som har något att 

eller är intresserad av att köpa något. Byta grejer med varandra är ju också ett alternativ! 

och fixardagen. 

Dessvärre har det de senaste månaderna inträffat ett par incidenter med vattenläckor när boenden 

vi i styrelsen har expertis när det 

Ring till någon av våra styrelsetelefoner eller 

så vidarebefordrar vi frågor om renoveringar, var man kan/får borra etc. 

och delas ut till alla som hyr 

tillstånd per hushåll. Hyr man 2 platser, får man 4 

, precis som en 

får man p-böter. 

obehöriga parkerar på hyrda 

Där har vi information om föreningen och du kan 

ontaktuppgifter till styrelsen, HSB, 

en länk, som du kan använda för att boka tvättider. 

en kvarterslokal som man kan hyra för bröllop, fester, 

att vi har en lokal att hyra ut. Kostnaden är 

500 kr för övriga. Man måste lämna en deposition på 500 kr, 


