
 

 
 

 

 

 

Solurets nyhetsblad april 2016 
 

 
Hej alla boende i Brf Soluret! 
 
Inom kort kommer det upp nya ”Hitta rätt” i infotavlorna i samtliga entréer. Detta med anledning av 
ändrade kontaktuppgifter för felanmälan. 
 

På allmän begäran kommer det, som tidigare, att ställas upp containrar, en på varje gård. I dessa kan 

man kasta allt utom byggavfall och miljöfarligt avfall, såsom färg, lösningsmedel, bildäck m.m. 

Det kommer vid varje container att finnas en bur för elektronikavfall. 

Vi kommer dock inte att kunna ta emot större saker, såsom kylar frysar, tvättmaskiner, torkåp m.m. 

Dessa får ni själva ombesörja transport till SRV:s återvinningsstation i Jordbro för. 

 

Containrarna kommer att vara uppställda 

Lördag – Söndag 21 – 22 maj kl. 10 – 16. 

 

Vi vill återigen göra er uppmärksamma på att grovsoprummet är öppet på onsdagar 19 – 20 sedan 
någon månad tillbaka. 
 
I grovsoprummet kan man slänga småsaker såsom gamla lampor, nedmonterade gamla möbler (inte 
större än vad som får plats i sopkärlen), blomkrukor, små elartiklar m.m. 
Större saker såom stora möbler, gamla spisar och/eller andra vitvaror måste man fortfarande åka till 
SRV med. Kort till deras återvinningsstation i Jordbro är gratis. Se mer information på deras 
hemsida www.srvatervinning.se  
 
Fr.o.m. nyår betalar vi dessvärre ca. 50 000 kr extra per år till Tarjas (som även städar våra 
portuppgångar och allmänna utrymmen), för att plocka skräp på vårt område eftersom det slängs så 
mycket här samt att både soppåsar och annat ställs utanför sopbehållarna, delvis av våra boende 
men tyvärr också av folk som inte bor i vår förening. 
   
Att plocka upp cigarettfimpar ingår dock inte i Tarjas åtagande eftersom kostnaden då säkert skulle 
fördubblas, p.g.a. att det slängs enorma mängder fimpar på vårt område. 
Ni som måste röka utanför porten, se till att ta hand om fimparna efter er och släng dem inte på 
marken. 
Tänk också på att stå några meter utanför porten så att cigarettrök inte kommer in i lägenheten 
direkt ovanför om de har fönster öppna. 
  
Tack för ordet! 
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