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Hej alla boende i Brf Soluret! 

 

Vi vill börja med att informera om att arbetet med genomgång av ventilationen, som har utförts av 

Klimatsystem under ett antal veckor, samt byte av fläktkåpor hos de boende där det behövdes, är nu klar. 

Tack alla boende för att ni underlättade arbetet genom att släppa in personalen under arbetet! 

 

Som ni säkert har märkt, har KEAB påbörjat sandupptagning i området. Våren är på väg! 

 

Den lokal på gård 1, som styrelsen förr använde som styrelserum, har vi nu lyckats få uthyrd. Det är ett 

företag som heter Dex Frukt och Deli AB som kommer att hyra lokalen till att packa frukt- och 

presentkorgar för leverans till sina kunder. 

 

Med risk för att låta lite tjatiga, vill vi återigen vädja om att inte slänga skräp och/eller cigarettfimpar på 

marken. Använd de papperskorgar som finns utplacerade på ett antal ställen på och mellan våra gårdar. 

Vänligen tänk på att nedskräpning orsakar högre kostnader för städning och betyder i förlängningen att vi 

måste höja avgifterna för att ha råd med underhåll av våra gårdar. 

 

Tyvärr har problemet åter vuxit med att det ställs allehanda ting i trapphus och källargångar. Det gäller 

t.ex. cyklar, barnvagnar, leksaker, gamla möbler, skoställ, skor etc. Dörrmattor placeras också utanför 

dörren på många lägenheter. 

 

Inget av detta är tillåtet enligt Brandskyddsmyndigheten. Se information i tavlorna i varje entré. 

För att komma till rätta med detta problem, kommer styrelsen återigen att utföra en rensning av samtliga 

trappuppgångar och källargångar. Det kommer att kosta 500 kr per föremål att få tillbaka det eller de 

föremål vi har beslagtagit. 

 

Vi vill även passa på att ännu en gång påminna om att vi har föreningsstämma torsdag 28 maj kl 19.00 i 

vår föreningslokal. Till den är alla våra bostadsrättsinnehavare välkomna! 

 

Vill du att något skall tas upp och/eller rösta om på kommande stämma, måste du lämna in en motion till 

styreseln senast 31 mars. Det går bra via mail till info@brfroluret.se eller genom att lägga en lapp i 

föreningens brevlåda, som sitter på föreningslokalen, Vallavägen 87 A. 

 

Tack för ordet denna gång! 

 

 

Styrelsen 


