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Hej ! 

 

Detta Nyhetsblad innehåller många förmaningar och påpekanden men tyvärr blir det så ibland. 

 

1. Parkering 

Parkering av fordon på gårdarna är inte tillåtet. P-Service har efter anmodan skärpt bevakningen av 

detta. 

Endast vid i- och urlastning får fordonet stå en kort stund på gårdarna. 

 

2. Trapphusen 

Dörrmattor, skor, barnvagnar, rullatorer, rullstolar eller annat får inte placeras i trapphusen. 

Detta är en säkerhetsfråga. Om utrymning t.ex. på grund av brand måste ske får trapphusen inte på 

något sätt blockeras. Alla måste respektera detta. 

 

3. Hundar 

Rastning av hundar är inte tillåtet inom vårt område och om något ändå "händer" från bakändan av 

din hund, plocka upp tack ! 

 

4. Skador på fastigheterna 

Ser ni en trasig glasruta, trasig port, trasig porttelefon eller t.ex. vatten där det inte ska vara vatten, 

eller annat fel, ska detta naturligtvis snarast anmälas till styrelsen eller till SEAB:s felanmälan. 

Det är allas ansvar som bor här att anmäla sådant. 

 

5. Ostädade tvättstugor 

Varningsbrev om detta har nu tillställts några personer och upprepas detta kommer vederbörande 

att avstängas från tvättstugorna i 2 månader. 

 

6. Reparationer eller ersättning i hyreslägenheter 

Beror t.ex. trasiga vitvaror eller inredning på misskötsel ersätter eller reparerar inte föreningen 

detta utan hyresgäster får själva bekosta ersättning eller reparation. 

 

7. Grovsoprummet 

Utnyttjas väldigt lite och fr o m 1 mars hålls det därför öppet endast varannan onsdag mellan kl 

19.00-20.00. 

Öppet således 1/3, 15/3, 29/3 o.s.v. 

 

8. Askkoppar 

Fyra askkoppar har satts upp: utanför Föreningslokalen, på Gård 1 och 2 samt vid lekplatsen. 

 

9. SEAB:s felanmälan 
Ny mailadress: felanmalan@seabbygg.se 

Lappar om detta sitter i portarna. 

 



10. Hyra Föreningslokalen 
Hyran för lokalen höjs till kr 1.500:- för boende och till kr 2.500:- för ej boende. Detta gäller för 

alla nya bokningar fr o m 1 mars 2017. 

 

11. Vattenproblem 

Var uppmärksam på hur samtliga era blandare (kranar) fungerar. En blandare som inte fungerar till 

100% eller verkar "konstig" kan förorsaka att en hel trappuppgång t.ex. blir utan varmvatten. 

Misstänker ni något fel på en blandare, anmäl detta till SEAB:s felanmälan eller till styrelsen, tack. 

 

12 Stämman 

En påminnelse om att Årsstämman är på tisdag den 30 maj kl. 19.00 i Föreningshuset. Motioner 

till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 1 april. 

 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

info@brfsoluret.se 

08-533 313 11 

08-533 313 12 

Måndagar kl 17.00-19.00 

 

 

  

 


