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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Vi har dessvärre ett läckande rör i vår undercentral. Detta måste bytas och när det sker, kommer vattnet att 
behöva stängas av för samtliga boenden. Det kommer att ske vid två tillfällen, dels när de monterar bort det 
gamla och dels när de monterar dit det nya röret. (I mellantiden lägger de någon slags ”bypass”, så att vi har 
vatten.) 
Båda gångerna kommer vattnet att vara avstängt under en hel dag. Information kommer självklart att gå ut till 
samtliga innan båda tillfällena. 
 
En del boende har lämnat synpunkter på att de tycker det är kallt i lägenheten. Värmen till våra element styrs av 
utetemperaturen, vilket gör att de slås av och på just nu eftersom dagstemperaturen varierar en hel del. Prova att 
lufta elementen. Det kan hjälpa om de inte blir varma. Det kan behöva göras några gånger för att få jämn värme 
i dem. 
Hör av dig om du tycker att det är kallt, så kan vi komma och mäta och eventuellt ändra inställningen av 
elementen. 
 
Som en del av er kanske har lagt märke till, händer det saker med den före detta kvarterslokalen på Vallavägen 
107. Det vi gör är att vi bygger om lokalen till en lägenhet för att sedan kunna sälja den och därmed få in 
pengar genom att vi då kan ta in avgift för den varje månad. 
 
En liten påminnelse: Om du har dina bildäck i ditt källarförråd, vilket inte är lämpligt ur 
brandsäkerhetssynpunkt, kan vi erbjuda lån av annat utrymme för däcksförvaring. Detta är kostnadsfritt för 
samtliga boende i Brf Soluret. 
 
De före detta soprummen för hushållssopor är tvättade och vi hyr ut dessa som förråd. Om du är intresserad av 
att hyra, kontakta oss via mail info@brfsoluret.se eller på någon av våra styrelsetelefoner, som har telefontid 
måndagar 17-19. Låsbyte står du för själv. 
 
Mauritz Henriksson (engagerad i hembygdsföreningen i Haninge och boende i Brf Soluret) kommer 6/10 för 
våra pensionärer hålla ett föredrag för Brf Solurets pensionärer om hur Haninge såg ut förr i tiden. 
Är det fler som är intresserade, ställer Mauritz gärna upp igen. Hör av er till vår mail eller styrelsetelefoner, så 
kan vi se om vi får ihop ett gäng. Tidpunkt meddelas vid senare tillfälle, om det är tillräckligt många 
intresserade. 
 
Slutligen skulle vi vilja be er om att låta bli de lappar som sitter klistrade på portarnas in- och utsidor som 
påminner om att vi skall stänga porten efter oss. Var gärna uppmärksamma och säg till eller meddela oss om ni 
ser någon som gör detta och vet vem/vilka det är, så får vi prata med den/de personerna eller deras föräldrar om 
det är barn. 
 
Med en önskan om lite brittsommar innan vintern kommer tackar vi för ordet denna gång! 
 

Styrelsen 


