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Kaos i miljörum 

 Kaos i miljörum orsakas av boende som inte följer anvisningarna om var sopor av 
olika slag får slängas! Servicen med bortforsling bygger på att soporna sorteras rätt, 
stora kartonger trampas sönder och att de boende själva forslar bort skrymmande 
föremål till Petterboda. Mer information om detta finns på hemsidan.  

OBS! Återvinningsrum får användas endast av boende i området! Dörrarna ska vara låsta för 
obehöriga. 

OBS! Det är absolut förbjudet att förvara brännbart material, cyklar, barnvagnar och andra 
föremål i trapphuset som kan hindra framkomligheten i trapphuset enligt reglerna för brand-
säkerhet i flerfamiljshus  

Ändrat datum för ÖPPET HUS 

 Från och med september månad kommer tiden för öppet hus ändras till sista torsda-
gen i varje månad. I september är öppets hus således torsdagen den 29 klockan 
18.30-19.15. Du kan också kontakta styrelsen via mail eller lägga ett brev i brevlådan 
Kyndelgränd 5. 

Grannsamverkan för att motverka inbrott och skadegörelse 

Ska vi gå med ”Grannsamverkan” – brottsförebyggande samverkan med polisen och kommu-
nen för att förebygga inbrott i området? Erfarenheterna av arbetet är goda – läs mera om 
det i aktuellt nummer av Mitt i Tyresö eller kommunens hemsida. 

Vill du bli vårt ombud för det brottsförebyggande arbetet? Skicka anmälan till styrelsen via 
mail före den 14 oktober. 

Natten mellan 29/8-30/8 har det varit bilinbrott på Kyndelgränd och Kanelgränd och även 
inbrott på Coop på Farmastigen. 

Nyheter i korthet – se även nyheter på webben: www.solurettyreso.se. 

 Arbetet med fönsterbleck pågår. Det innebär att hantverkare finns i området och sätter fast 

nya påsalningsbleck utanpå de gamla blecken. Arbetet utförs från lyftkran och stegar. 

 Underhållsarbete pågår också med brandtätning i allmänna utrymmen i föreningens fastig-

heter. 

 Arbetet med att ombyggnaden av tvättstugan i K20 ska komma i gång under hösten. 

 Under hösten kommer vi inte ha någon städdag vi satsar på vårens städdag istället. 
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