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Hej alla boende i Brf Soluret! 

 

Vi kan glädja alla våra bostadsrättsinnehavare med att budgetmötet gav ett så pass bra resultat i budgeten 

för 2016 så att vi inte heller denna gång behöver höja avgifter. Inga höjningar kommer heller att ske av p-

platser, garage och carportar. 

Eventuell hyreshöjning för våra hyresgäster kommer information om senare. Hyresförhandlingarna för 

2016 är inte klara ännu. 

 

Vi har fortsatt stora problem med att obehöriga slänger sopor i föreningens sopskåp och/eller att en del, 

förmodligen både boende och andra, ställer skräp utanför dessa. 

Vi ber er därför att hålla ögon och öron öppna och gärna rapportera till styrelsen om ni ser eller hör talas 

om någon som slänger sopor på detta sätt. 

 

Förutom problemet med att obehöriga slänger sopor, har vi ett tag observerat att sopbehållarna fylls på 

mkt snabbt. En måndag för någon vecka sedan, tömdes sopskåpen mkt sent på dagen, vilket dessvärre 

resulterade i att det blev ännu mer fullt och ett antal påsar stod utanför när SRV kom för att tömma. De 

underlät dock att städa, vilket vi mkt bestämt har påtalat för SRV och de lovade bättring. 

För att minska problemet med fulla sopskåp, har vi dock beslutat och även beställt utökning så att det 

kommer att bli ett kärl till utanför varje gård så snart SRV kan ställa dit dem. 

 

Att gårdarna används som parkeringsplatser är också ett fortfarande frekvent problem.  

Om du ser någon parkera på gården, ring gärna P-Service på telefon 077-177 11 00. Det går att ringa alla 

tider på dygnet. Det är också bra om du kontaktar styrelsen och anger reg.nr. på bilen, så kan vi i styrelsen 

se till att den boende får ett brev om otillåten parkering. 

 

En sista påminnelse: 

Tänk på våra fyrfota vänner och håll fyrverkerier och smällare en bra bit utanför området. 

 

Tack för i år och 
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