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Hej alla boende i Brf Soluret! 

 

Vi har observerat att fönstren ibland står öppna i tvättstugorna. Det är helt OK att vädra medan man vistas 

i tvättstugan, men glöm inte att stänga fönstret när du går därifrån, så slipper du riskera att någon tar sig in 

och stjäl din tvätt. 

 

Det är också viktigt att du inte överskrider din tvättid. Så fort din tvättid är slut, kan du inte längre komma 

in, så tänk på att även hämta din tvätt innan det sker. 

Om du glömmer tvätt eller något annat i tvättstugan och det ligger kvar när din tvättid är slut, vänta tills 

den person som har tvättstugan efter dig kommer dit, så kan du komma in och hämta det du glömt. 

 

Du får inte ringa till jouren om du har glömt något i tvättstugan. De åker inte ut på detta. 

Det går naturligtvis bra att försöka kontakta någon i styrelsen. Har vi möjlighet, kan vi släppa in dig, så 

att du kan hämta det du glömt. 

 

Nu har vi ju fått lite snö. Med den har det tyvärr kommit en del klagomål på snöröjningen. Vi har nyligen 

bytt entreprenör, men snöröjningen i vårt område är vare sig bättre eller sämre än i andra områden och i 

kommunen i stort. 

Vi har dock framfört de klagomål vi har fått till vår entreprenör, KEAB, som har tagit det till sig och 

strävar efter att ge så bra service som möjligt. 

 

Med anledning av snön vill vi också påminna om att snöröjning av parkeringsplatser inte ingår i 

parkeringshyran, utan det får man stå för själv. I mån av tid och om parkeringsplatsen är tom, snöröjer 

KEAB, men det är inget vi kan räkna med. 
 

Slutligen vill vi återigen påminna om att lägga skräpet i de soptunnor som finns i området och inte slänga 

det på marken. All tid som KEAB tvingas ägna åt skräpplockning måste tas från den tid de har för andra 

markarbeten, såsom gräsklippning på sommaren, snöröjning på vintern etc. 

 

Om din soppåse är för stor för att få in i luckan i våra sopskåp, vänligen ställ inte påsen utanför, då detta 

lockar till sig fåglar och råttor, som förstör påsarna och sprider ut innehållet. Det kan hända att det är fullt 

i en lucka, men det brukar alltid finnas plats i något av de andra kärlen. Det kan också vara så att du kan 

få in din påse om du trycker lite, eftersom det oftast samlas påsar längst fram, men kan vara tomt bakom. 

 

Tack för ordet denna gång! 
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