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Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Ja, då skriver vi 2016 då! Lite ovant så här i början.  
 
Vi vill passa på att påminna om föreningens årsstämma, för samtliga bostadsrättsinnehavare, som i år kommer 
att hållas 24:e maj. 31 mars är sista dagen för att lämna in motioner till denna om det är något man vill 

att stämman skall rösta om. 
 
Till alla er som har carports och/eller garage; städa gärna lite då och då, så att det ser trevligt för garagegrannar 
och andra boende (carports). 
 
Lite uppdaterad information på ”Hitta rätt i Brf Soluret”: 
 

☼ Vill du göra en felanmälan? 
 8-21 måndag – söndag: Ring SMT (Leif Edin) på 070-288 69 91 eller mail leif.edin@smtab  
 Övrig tid Ring jouren, Jerry, Vretlundens Bygg och VVS, på 076-643 11 02 
 Du kan också maila till info@brfsoluret.se 

☼ Vill du prata med vår förvaltare? 
 Brf Solurets förvaltare är numer Anders Särnqvist, telefon 08-442 10 00 

☼ Har du byggavfall, elavfall m.m. som du vill göra dig av med? 
 Ny hemsideadress: www.srvatervinning.se  
 
Informationen ”Hitta rätt i Brf Soluret är uppdaterad i samtliga trapphus”. 
 
Nu när det är kallt, kan portarna strula lite och inte stängas riktigt när man går in och ut. Glöm inte att kolla och 
dra igen porten om den inte går igen helt, så slipper vi få in obehöriga och minskar då även risken för inbrott. 
 
Kylan har också medfört att vi har fått en del synpunkter från boende om att det är kallt i en del lägenheter. 
Tänk på att, när temperaturen ibland skiftar från ganska varmt till några minusgrader, kan det ta ett par dagar 
för värmesystemet att komma ifatt och reglera temperaturen, så ha tålamod. 
 
Tråkigt nog, står det fortfarande ofta soppåsar på marken utanför sopskåpen. Tänk på att om det är fullt i det 
första du öppnar, kan det finnas plats i någon av de andra. Det kan också vara så att om du bara trycker in påsen 
lite, så finns det gott om plats innanför. Soppåsarna lägger sig i en uppförsbacke fram till luckan, eftersom 
många bara lägger påsen precis innanför och därmed ser det fullt ut även om det inte är det. 
Tänk också gärna på att även om skräpet inte syns när du slänger det i snön, så kommer det fram när det töar. 
Det är inte trevligt för andra boende när man slänger skräp på marken, oavsett årstid. Lägg i stället skräpet i 
någon av de många soptunnor som sitter uppsatta på gårdarna och även mellan dem. 
 
Tack för ordet! 
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