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Hoppas att ni har haft en bra och skön sommar! 

Arbetet med nya fönsterbleck till lägenhetsfönster påbörjas den 8 augusti. Uppdraget ut-

förs av Södertörns Plåt. Vi kommer att få ett så kallat påsalningsbleck påsatt från utsidan på 

det befintliga blecket. Arbetet kommer delvis att utföras med skylift. I första hand kommer 

blecken till fönster som inte är anslutna till balkongerna att åtgärdas. Gällande fönster-

blecken på balkongerna så kommer de berörda informeras under resans gång,  

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

 Ändrad dag för Öppet hus från och med september har vi öppet hus sista torsdagen 

varje månad. Det första infaller den 29 september. Du kan också nå styrelsen genom 

att lägga ett brev i styrelsens brevlåda eller skriva e-post.  

 Onsdagen den 31 augusti är öppet hus för medlemsärenden mellan 18.30-19.15. 

 Sista etappen av målning av förråd och carport samt dörrar till soprum, tvättstugor, 

elrum, cykelrum är avslutad!  

 Underhållsarbete pågår med brandtätning i allmänna utrymmen i föreningens fastig-

heter. 

 Ombyggnaden av tvättstugan i K20 startar i början av hösten.  

 Många renoverar och bygger om. Information om vad du ska tänka på finns på vår 

webbsida. Ta gärna personlig kontakt med styrelsen om du är osäker vad som gäller.  

Meddela gärna din granne när du åker bort – så kan grannen hålla ett extra öga – och vi slip-

per oönskade gäster i området. 

Fortfarande finns det frukt och bär att skörda. Vinbär finns kvar i buskarna och snart mognar 

plommon och äpplen. Skörden är för alla i föreningen oavsett vart vi bor i området. Var så 

god och njut! 

Trevlig sensommar önskar  

Styrelsen 
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