
SOLURET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTRA FARMARSTIGEN,  TYRESÖ

Frågor/synpunkter till styrelsen: soluret@bredband.net • Hemsida: www.solurettyreso.se •  HSB felanmälan: 010-442 11 00 
• Parkeringsbolaget: 08-798 60 60 • Övernattningslokalen, Kyndelgränd 5, finns att hyra för 200 kr/natten ring gärna och boka: 076-885 62 35.

Städdag 22 Maj!
Boka söndagen den 22 maj för gemensam plantering av som-
marblommor och vårstädning. Vi börjar klockan 11 och om 
vi jobbar undan kan vi ha trevlig avslutning i lekparken med 
korvgrillning.

• Vi behöver tvätta, slipa och olja trädgårdsmöbler
• Lekredskap behöver ses över.
• Miljörummen behöver en vårstädning.
• Vi behöver röja sly
• Saker som våra kära grannar har lämnat på fel ställe mås-

te köras till Petterboda miljöstation.  

Styrelsen fick nya ledamöter på föreningens ordinarie 
stämma 
Ordförande: Louise Lundqvist             070-284 07 51
Vice ordförande:  Mikael Neidenmark         mikael@mixgrafiska.se

Ledamöter: Elie Saba eliesaba@bredband.net
  Peter Palmgren peppe.palmgren@gmail.com
  Barbro Eriksson barbrolleriksson@gmail.com
  Simon Chang simon.ch@live.se
  Christer Böös 070-557 74 78
  Ritva Gough ritva.gough@anhoriga.se

Styrelsen välkomnar särskilt Peter och Elie som nya ledamö-
ter! 

Vi vill också tacka valberedningen och stämman som för 
visat förtroende för styrelsens arbete under det gångna verk-
samhetsåret.

Nyheter på webben: www.solurettyreso.se.

Föreningens ordinarie stämma fastställde extra stäm-
mans beslut om tvättstugorna.
Tvättstugan Kyndelgränd 7 kommer att avvecklas och tvätt-
stugan Kyndelgränd 20 renoveras.

Den kommer att få samma bokningssystem och samma utrust-
ning + en grovtvättmaskin som finns tvättstugan Kyndelgränd 
21. 

Under renoveringen kommer 
boende kunna använda tvättstugan
K7 och tvättstugan K 21 – tag kan
du hämta när styrelsen har öppet
hus.

Bygga om och renovera hemma.
Information om regler som gäller 
hittar du på föreningens webbsida. 
En blankett om vilka ändringar du
tänker göra ska fyllas i och lämnas 
till styrelsen för godkännande. Om du saknar dator kan du 
alltid hämta information genom att lägga ett brev i styrelsens 
brevlåda eller besöka oss när styrelsen har öppet hus sista ons-
dagen varje månad mellan 18.30 och 19.15 och få ett muntligt 
svar på dina frågor.

Ordningsreglerna som gäller för oss alla hittar du på webbsi-
dan www.solurettyreso.se.

Målning av förråd och carport samt våra dörrar till so-
prum, tvättstugor, elrum, cykelrum mm påbörjas inom kort. I 
vår målas den sista etappen förråd på gård 5-7, 8 carportläng-
an och förrådslängan bakom 53-59 målas. Det är viktigt att 
bilar, växter och andra föremål flyttas undan så att målare och 
snickare kommer åt. 

Obetalda elräkningar. Styrelsen vill påminna boende som 
lämnar bostadsrättsföreningen att vara uppmärksamma på att 
den sista elräkningen kommer i efterskott. 
Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Louise Lund-
qvist. 

Material till webbsidan skickas till soluret@bredband.net. 
Dokumentera gärna trevliga händelser och informera grannar-
na via webben.

Trevlig försommar önskar
Styrelsen
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