
 

 
 

 

 

 

 

 

Solurets nyhetsblad juni/juli 2015 
 

 

 

Hej alla boende i Brf Soluret! 

 

Vi vill börja med att tacka alla medlemmar som var med på årsstämman 28 maj. Det var lite synd 

att inte så många hade möjlighet att komma, men vi hoppas på bättre uppslutning nästa år. Tänk på 

att det är på stämman vi ofta tar upp föreslagna förändringar och det är där du då har möjlighet att 

rösta. Du kan också skicka en person med fullmakt om du inte har möjlighet att själv delta. 

 

Under sommaren kan det ibland ta lite extra tid innan vi återkopplar när ni mailar eller ringer om 

något. Vi har också semester och är ibland även bortresta. Dock gör vi naturligtvis vårt bästa för att 

ge så bra service till våra boende som möjligt. 

 

Sedan vill vi påminna om att vi har en kvarterslokal att hyra. Den går att hyra både av boende i Brf 

Soluret och boende utanför föreningen. Ring oss på någon av våra styrelsetelefoner med telefontid 

måndagar 17-19 eller maila till info@brfsoluret.se så kan vi visa lokalen om du är intresserad. 

 

För att spara pengar för föreningen hjälps vi i styrelsen åt med att byta lampor i trapphus och 

källare/förrådsgångar. Vi försöker rondera med jämna mellanrum för att upptäcka vilka lampor som 

behöver bytas ut. För att underlätta vårt arbete och för att du skall slippa riskera väntetid om en 

lampa i ”din” trappuppgång eller källare/förrådsgång är trasig, hör gärna av dig till styrelsen 

antingen genom att ringa på styrelsetelefonerna eller maila oss. Allt går fortare om alla hjälps åt! ☺ 

 

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig sommar med mycket värme, sol och bad. Svensk sommar 

kan ju bjuda på lite blandat väder. ☺ Var försiktiga i solen bara, så att ni inte bränner er. 

 

Detta var sista nyhetsbladet innan sommaren. Nästa kommer i slutet av augusti. 

Tack för ordet denna gång! 

 

Styrelsen 

 

 


