
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.

Nyheter på webben: www.solurettyreso.se

Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Louise 
Lundqvist. Material till webbsidan skickas till 
soluret@bredband.net. Dokumentera gärna trevliga 
händelser och informera grannarna via webben.
Brev till styrelsen. Använd styrelsemailen – när du vill 
lämna synpunkter eller ställa boendefrågor till styrelsen 
– vi besvarar alla frågor via mail.
Ris och ros. Vi vill ha era synpunkter på vad som 
händer och sker men styrelsen kan inte vidta åtgärder 
om klagomål/ synpunkter är anonyma. Oavsett om 
synpunkterna är negativa eller positiva är det viktigt att 
du lämnar kontaktuppgifter så vi vet vem eller vilka vi 
ska kontakta med vid återkoppling och uppföljning av 
ärendet. 
Försäkringar. Information om bostadsrättsföreningens 
fastighetsförsäkring finns nu på vår hemsida. Inte vad 
jag vet
Återvinnings råd – om du är osäker kan du ladda ner 
appen Källsortera på Iphone och Android och ta reda på 
hur du ska göra.
Tvättstugor. Under 2016 kommer föreningens tvättstu-
gor ses över och fräschas upp.
Hissrenovering kommer att påbörjas i mars i trappupp-
gång 43.

Se till att hålla förrådsdörrarna stängda
Vi har fått information från en boende om att det är en 
man som har gått runt i vårt område och ryckt i våra 
förrådsdörrar. När mannen blir ifrågasatt så säger han 
att han letar efter pantburkar. Håll ögonen öppna. Se till 
att ni alltid har er ytterdörr och förrådsdörr låst.

Det kan bli mer snö, styrelsen påminner därför

• Att det är viktigt att hålla vägarna fria från leksaker 
så snöröjningen kan komma fram 

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 kontakta medlemmarna för val av ledamöter till 
styrelsen. 

• Du kan ta kontakt med Ann Burwall och föreslå per-
soner till styrelsen, eller om du är intresserad själv el-
ler har frågor kring styrelseuppdraget ann.burwall@
gmail.com – Ann är valberedningens ordförande. 

• Du kan även vända dig till styrelsen om du har några 
funderingar kring styrelsearbetet.
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