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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Dessvärre har vi ett stort problem. Det är många boende som inte betalar sina avgifter 
respektive hyror i tid. Varje månad ligger det utestående fordringar på mellan 
50 000 kr – 150 000 kr både 10 och 15 dagar in i månaden innan alla har betalat. 
Detta kan allvarligt skada föreningens förmåga att betala leverantörsfakturor. 
Hyra/avgift förfaller den sista varje månad och då ska den vara betald! 
 
De sopskåp vi har utanför gårdarna är det inga problem att öppna luckorna på. Ändå ställs 
soppåsar utanför vilket drar till sig råttor och fåglar som sprider ut soporna över ett stort 
område, vilket inte är särskilt trevligt. Släng soppåsen i kärlen och ställ den inte utanför! 
Vad gäller papperskorgarna, se till att stänga locket när ni slängt något! 
 
Första etappen av arbetet i undercentralen är avslutat. På torsdag 23 oktober kommer arbetet 
att slutföras vilket innebär vattenavstängning. Separat information om detta har gått ut." 
 
Grannsamverkan har två bilar som ronderar i området. Man kan ringa till dem om man ser 
något misstänkt i området. Se nyuppsatt information i portarnas infotavlor. 
Brottsligheten i området har ökat. Det finns människor som går omkring och kollar upp var de 
kan komma in och/eller smiter in i porten när någon annan går in eller ut. Var uppmärksam 
och släpp inte in okända i porten och håll din dörr låst! 
 
För att komma åt problemet med att många inte städar efter sig i tvättstugan, kommer vi inom 
kort att införa kameraövervakning i samtliga tvättstugor. 
Får vi se att man inte städar efter sig, blir man avstängd från samtliga tvättstugor. 
 
Ni som inte har brandvarnare i er lägenhet, sätt upp den. Det är en billig livförsäkring om det 
skulle börja brinna. 
 
Slutligen, glöm inte vår utmärkta hemsida www.soluret.se där nyheter och information 
publiceras löpande. 
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