
 

 

 

                    Solurets Nyhetsblad maj/juni/juli 2016 

 

 
Hej alla boende i Brf Soluret ! 

 

Den 24 maj avhölls föreningens årsstämma under ledning av Bo Widerdal från HSB.  

Protokollet  från stämman läggs snart ut på hemsidan. 

 

Styrelse har fr o m årsstämman följande sammansättning: 

 

Olle Bergvall  Ordförande 

Sussane Olsson Vice ordförande 

Sinikka Dahlqvist-Fawzi Ledamot 

Richard Westlund Ledamot 

Marie-Louise Gylling Ledamot 

Birgitta Nyström Ledamot 

Britta Westlund Suppleant 

 

Mer information om styrelsen kommer också snart att finnas på hemsidan. 

 

Berättigad kritik framfördes om mark- och trädgårdsskötseln. Styrelsen avser att göra en ordentlig 

inventering av våra markområden och därefter bestämma vad som ska göras. 

 

Fel på maskinerna i tvättstugorna ska i fortsättningen anmälas till styrelsen och inte till Miele. 

Information om detta har satts upp i tvättstugorna. 

 

Nedskräpning på vårt område är fortfarande stor. Det stod t.ex. en tvättmaskin på gård 1 i ungefär  

4 veckor och bredvid sopbehållarna utanför gård 1 står nu en lastpall. Utanför port 65 står också 

sen länge en stor säck med byggavfall. Vid sidan av sopbehållarna utanför gård 2 slängs ofta 

hushållssopor och större kartonger och dylikt läggs på marken. 

 

Använd istället grovsoprummet för saker som inte går ner i sopbehållarna. Grovsoprummet är 

öppet varje onsdag mellan kl 19.00-20.00.  Vitvaror ska naturligtvis bortforslas till  SRVs 

Återvinningscentral i Jordbro. 

 

Det är obehagligt att skvallra på sina grannar, men om ni vet vem som gör så här, kontakta 

styrelsen. All sådan information behandlar vi självklart konfidentiellt. 

 

Parkerar bilar på gården så ring P-Service men om samma bil parkerar flera gånger, notera 

registreringsnumret och meddela styrelsen så vi kan vidtaga åtgärder. 

 

Lekplatsen kommer att minskas för att bli mer anpassad för små barn. Det finns flera skäl till detta. 

Den nuvarande byggnaden inte godkänd, sanden är inte tillåten och det är också en hygienisk fråga 

eftersom sanden innehåller fimpar, kattavföring och annat som inte ska finnas på en lekplats. 

 

Boendemailen (info@brfsoluret.se) är till för alla som bor i Soluret, använd mailen för att föra en 

dialog med oss i styrelsen. Kom med frågor, synpunkter, kritik eller beröm. Vi efterlyser  vad ni 

som bor här tycker att styrelsen ska uträtta. 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

mailto:info@brfsoluret.se

