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Bygga om och renovera hemma.

Information om regler som gäller hittar du på förening-
ens webbsida. En blankett om vilka ändringar du tänker 
göra ska fyllas i och lämnas till styrelsen för godkän-
nande.

 I paragraf 37 i stadgarna står det: ”Bostadsrättsinnehav 
aren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra 
åtgärd som innefattar: 1) ingrepp i en bärande kon-
struktion, 2) ändring av befintliga ledningar för avlopp, 
värme, gas eller vatten, eller 3) annan väsentlig föränd-
ring av lägenheten. 

Många medlemmar renoverar nu sina badrum och sty-
relsen vill därför särskilt påminna om att renoveringen 
måste göras yrkesmässigt enligt branschens riktlinjer 
som gäller för våtutrymmen och golvbrunn. Den golv-
brunn som finns från början ska vid renovering bytas 
ut. Bostadsrättsinnehavaren kan vid sin ansökan få ett 
bidrag på 700 kr för bytet av golvbrunn. 

Ta gärna personlig kontakt med styrelsen om du är 
osäker vad som gäller. Det kan du göra sista onsdagen 
varje månad när styrelsen har öppet hus.

Om du saknar dator kan du alltid hämta information 
genom att lägga ett brev i styrelsens brevlåda eller besö-
ka oss när styrelsen har öppet hus sista onsdagen varje 
månad mellan 18.30 och 19.15 och få ett muntligt svar 
på dina frågor.

Boka kvällen den 27 april för föreningens årsstämma. 
• Motionerna till stämman ska lämnas in före februari 

månads utgång. 
• Valberedningen har startat sitt arbete och kommer att 

knacka dörr hos alla medlemmar. Du kan ta kontakt 
med Ann Burwall och föreslå personer till styrelsen 
eller lämna ditt eget intresse ann.burwall@gmail.com 
– Ann är valberedningens ordförande. 

• Föreningens stadgar hittar på webbsidan. Reglerna 
för föreningsstämman hittar du i paragraferna 13-20 
sidan 6-7 i stadgarna. 

Nyheter på webben: www.solurettyreso.se

Hissrenovering kommer att påbörjas den 7 mars i trapp-
uppgång 43. Hissen kommer att vara avstängd ungefär 3 
veckor.
Målning av förråd och carport samt våra dörrar till 
soprum, tvättstugor, elrum, cykelrum mm kommer att 
påbörjas månadskiftet april/maj utifrån väder och vind. 
I år målas den sista etappen förråd på gård 5-7, 8 car-
portlängan och förrådslängan bakom 53-59 målas. Det 
viktigt att bilar, växter och andra föremål flyttas undan så 
att målare och snickare kommer åt. 
Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Louise 
Lundqvist. Material till webbsidan skickas till 
soluret@bredband.net. Dokumentera gärna trevliga hän-
delser och informera grannarna via webben.

Det kan bli mer snö, styrelsen påminner därför
• Att det är viktigt att hålla vägarna fria från leksaker 

så snöröjningen kan komma fram. 
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