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april/maj 2014 
 

 

Hej alla boende i Brf Soluret! 

 

Vi vill en sista gång påminna alla våra medlemmar om 

årsstämman onsdag 7 maj kl. 19.15 i kvarterslokalen, Vallavägen 87 A 
Hjärtligt välkomna, säger vi till alla våra bostadsrättsinnehavare! 

Vi bjuder som vanligt på dryck och tilltugg. 

 

Några av våra boende har haft synpunkter på våra reducerade telefontider. Eftersom vi får 

mycket få samtal till våra styrelsetelefoner har vi tagit detta beslut. 

Dessutom finns även HSB:s kontor i Midgård att tillgå. Man kan även ringa till dem samt 

maila till styrelsen på adress info@brfsoluret.se 

 

Detta är första gången vi inte längre delar ut nyhetsbladen i brevlådorna. Detta för att spara 

miljön och för att många inte verkar vara intresserade av att läsa dem, eftersom vi via mail 

och telefon ofta får frågor på sådant som man har kunnat läsa om i nyhetsbladen. 

Vi vill påminna om att alla nyhetsblad fortfarande kommer att finnas på föreningens hemsida 

www.brfsoluret.se  

 

En liten påminnelse angående felanmälan av fläktar: 

Om det är fel på fläktarna, ring endast till Hagbergs Rör! Som det är nu, ringer man även 

till t.ex. styrelsen, vilket skapar förvirring om vilka fel som är åtgärdade och inte. 

 

Eftersom det blir varmare ute nu och brottsligheten därmed ökar, vill vi påminna alla våra 

boende om att alltid se till att porten stängs och går i lås när ni går in eller ut för att 

förhindra ovälkomna besökare. 

 

Med värmen vaknar också alla tankar på renovering. Tänk på att det är tillåtet att renovera, 

men försök ta hänsyn till dina grannar så gott det går. Om du skall genomföra större 

renoveringsarbeten i din lägenhet, prata med dina grannar eller lägga lappar i brevlådorna och 

informera innan du sätter igång. 

 

Avslutningsvis hoppas vi att alla hade en trevlig Valborg och önskar er en trevlig fortsättning 

på våren med en förhoppning och mer sol och värme! 

 

 

Styrelsen 



 

 


