
       Solurets nyhetsblad januari 2013 
 
 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Vi börjar med att meddela att Tryckfelsnisse dessvärre var framme i vårt senaste nyhetsblad. 
Extrastämman kommer att hållas 22 januari och inget annat! Vi ber om ursäkt för förvirringen. 
Datumet står även på kallelsen som gick ut för några dagar sedan. 
Välkomna alla bostadsrättsinnehavare! 
 
Trots påminnelser till våra boende är det många som väljer att använda grovtvättstugan till att 
tvätta kläder. Detta innebär onödiga kostnader för föreningen, eftersom grovtvättmaskinen 
kostar ca 100 000 kr i inköp, drar dubbelt så mycket energi och tar tre gånger så mycket vatten 
som maskinerna i våra fintvättstugor. Dessutom kostar reparationer av maskinen en hel del 
pengar. Allt detta är kostnader som i värsta fall måste täckas med avgiftshöjningar. 
Med anledning av detta kommer vi fr.o.m. 1 februari att stänga grovtvättstugan för egen 
bokning. Du kan fortfarande boka grovtvätten, men då görs det genom att maila till 
info@brfsoluret.se eller ringa till någon av våra styrelsetelefoner. 
 
Vi har fått en del synpunkter på att två timmar är för lång tid att behöva vänta innan en 
outnyttjad tvättstugebokning försvinner. Inom några dagar kommer detta att ändras så att det 
endast tar en timme innan den försvinner. 
 
Avtalet är nu klart och det blir Ownit som tar hand om gruppanslutning av bredband. 
Fr.o.m. månadsskiftet november/december 2013 kommer Ownit att leverera bredbandstjänster till 
de boende i Brf Soluret enligt följande: 
Gruppanslutning bredband mot en kostnad av 95 kr per månad för samtliga boende. De första 
två veckorna kommer bredbandet att vara lite snabbare(1GB), därefter kommer det att ligga på 
ca 100 MB. 
Brf Soluret kommer att bjuda på månadsavgiften för gruppanslutningen t.o.m. 2013-12-31. Ni 
kommer alltså inte att börja betala förrän fr.o.m. 1 januari 2014. Avgiften kommer med första 
gången på avgifts-/hyresavin för januari, som skall betalas 2013-12-31. 
TV ingår inte i tjänsten, utan levereras även fortsättningsvis av ComHem. 
 
Ownit erbjuder även följande tjänster: 
 
Snabbare bredband(1GB) för ca 169 kr per månad.  
TV-tjänster för de som önskar. Basutbudet kostar 59 kr per månad. 
Bredbandstelefoni. Man betalar då en startavgift på 699 kr för router, alltså ingen månadsavgift. 
Samtalskostnader tillkommer. 
  



 
 

För att lättare/snabbare kunna skicka ut ny information till våra boende, skulle vi vilja be dig att 
lämna oss din mailadress. Fyll i för- och efternamn, adress, lägenhetsnummer samt mailadress 
nedan och lämna i styrelsens brevlåda utanför lokalen vid Vallavägen 77, alternativt maila 
uppgifterna till info@brfsoluret.se 
 
 
Förnamn       
 
Efternamn       
 
Adress       
 
Lägenhetsnummer       
 
Mailadress       
 
 
 
Sist men inte minst: Snälla, se till att porten stängs när du passerar in och/eller ut, så 

slipper vi ovälkomna besökare. 
 
 
Tack för er uppmärksamhet denna gång! 
 
Styrelsen 
 
 


