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Ändrat datum för ÖPPET HUS 

 Från och med september månad kommer tiden för öppet hus ändras till sista torsda-
gen i varje månad mellan 18.30-19.15. Du kan också kontakta styrelsen via mail eller 
lägga ett brev i brevlådan Kyndelgränd 5. 

Till Dig som ska lämna föreningen – när man flyttar kan det bli aktuellt att slänga bort saker 
som gjort sitt och inte längre behövs. Viktigt att tänka på är vad som kan slängas i grov-
soprummet – större föremål och möbler som inte ryms i kärlen måste du själv transportera 
till Petterboda.  

Detta gäller också byggavfall när Du renoverar och bygger om. Stora pappkartonger måste 
rivas sönder innan de läggs i kärl för kartong i miljörum 2. 

Till Dig som nyinflyttad – föreningens medlemmar återvinner och sorterar avfall, vi vill också 
spara på gemensamma utgifter, därför är det viktigt att du tar del av reglerna för hur avfallet 
ska sorteras. Har du mycket att slänga ska du själv transportera det till kommunens miljö-
station Petterboda. Gå gärna in och läs på vår hemsida. 

Ska vi gå med i Grannsamverkan – det motverkar inbrott vill hjälpa till med brottsförebyg-
gande arbete skicka anmälan till styrelsen via mail före den 14 oktober. 

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

 Arbetet med fönsterbleck är i det närmaste slutfört.  

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

arbetet kommer i gång snart.  

 Under hösten kommer vi inte ha någon gemensam städdag, vi satsar istället på vårens städ-

dag. 

 Det är inte tillåtet att använda de nymålade dörrarna, väggarna till förråden som bollplank! 

Bollspel får ske utanför området.  

 Prata med ditt/dina barn om vad som gäller i området, ta gärna en diskussion med andras 

barn också om du ser att de inte gör som man ska eller är på väg att förstöra i området. Inte 

klättra på våra byggnader eller i träd, inte sparka/kasta boll eller något annat på väggar eller i 

vårt område, gångvägar ska vara fria från leksaker, cyklar, bandymål mm Inte ta bort ”pryd-

nadsstenar”, blommor, växter från våra rabatter. Sanden ska vara kvar i sandlådorna. 

 Hundar ska hållas kopplade i området och rastas utanför området. 
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