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Ändrat datum för ÖPPET HUS 

 Du har möjlighet att träffa styrelsen sista torsdagen varje månad mellan 18.30-19.15 
då vi har öppet hus. Du kan köpa polletter till grovtvättmaskinen i Tvättstugan Kyn-
delgränd 7 och kvittera ut tag till tvättstugan Kyndelgränd 21. Finns även möjlighet 
att teckna avtal på bastu och gym.  Du kan också kontakta styrelsen via mail eller 
lägga ett brev i brevlådan Kyndelgränd 5. 
 

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

 

 Vi har inte fått några svar på vår inbjudan till brottsförebyggande arbetet med grannsamver-

kan och vi har inte heller fått några anmälningar till att bli kontaktperson för arbetet inom 

vår förening. Men skulle du ångra dig ta kontakt med styrelsen! 

 Vi behöver arbeta aktivt med brottsförebyggande åtgärder i området – under den senaste 

tiden har hissarna varit föremål för klotter och graffiti! Erfarenheterna visar att klottrare i de 

flesta fallen bor där graffitin påträffas. Vi polisanmäler klottret och ber att ni talar med ung-

domarna om detta. Dessa taggar har även sätts i andra områden i Tyresö. Om du ser något så 

ta gärna kontakt med polisen. 

 När du upptäcker skadegörelse ska du i första hand ta kontakt med polisen men även göra en 

felanmälan till HSB. 

 Linbanan i lekparken är ur funktion och kommer inte kunna användas under vintern. Till vå-

ren inbjuder vi boende att komma med förslag på förnyelsen av lekparken – lekredskapen är 

mycket slitna och kan behövas ersättas när ekonomin tillåter det. 

 Observera att obehöriga inte får ges tillträde till bostadsrättsföreningens miljörum och andra 

lokaler. Se till att du stänger dörren efter dig. 

 Anbudsförfarandet pågår beträffande ombyggnaden av tvättstugan i K20 och vi hoppas att 

arbetet kommer i gång inom kort. 

 Vi vill påminna om att föreningen har minigym i anslutning till tvättstuga Kyndelgränd 21 och 

bastu, nb Kyndelgränd 5. Information om avgifter och bokning finns på föreningens webb-

sida. 

 Det finns tomma parkeringsplatser i området – vill du ha en till p-plats så ta kontakt med HSB 

Servicecenter. 
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