
SOLURET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTRA FARMARSTIGEN,  TYRESÖ

Frågor/synpunkter till styreslsen: soluret@bredband.net • 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.

Vårstädning på lördagen den 9 maj 
Samling intill garaget vid stora parkeringen kl 11. 
Kom gärna med förslag och idéer på vad som kan göras på våra 
städdagar. 
Vi grillar korv och bjuder på dricka. 
Välkomna! 
 
Miljörum och återvinning 
Vi är ledsna över problem med hämtning av avfallet – men hop-
pas att det nu är löst. Hjälp oss att hålla snyggt!  
Följ anvisningarna ovanför varje kärl om vad som får kastas i 
kärlet.  
Grovsopor får slängas endast i de kärl som finns i miljörum 5, 
övriga grovsopor måste transporteras till Petterboda. Passerkor-
tet är gratis och kan hämtas hos kommunen. Bilbatteri, målarbur-
kar stora elsaker, stora möbler ska köras till Petterboda. 
Mindre elsaker kan placeras i rullburen i elåtervinningen, i mil-
jörum 4. 
Är du osäker på vad som får slängas vart så ta gärna kontakt med 
styrelsen. 
 
Hissrenovering pågår i K5 mellan 20 april och 8 maj. I uppgång 
K19 mellan 11 och 29 maj. 
 
Med vänliga hälsingar 
Styrelsen 
 

Vårstädning på Lördag 9 Maj 

Såhär ser det ut när man ställer soporna på fel plats 

Styrelsenytt 
Ett stort tack till föreningens medlemmar för engagemanget 
på årsstämman i mars. Föreningen fick nya stadgar som kom-
mer att delas ut till alla i vår. Styrelsen som valdes består av 
följande ledamöter: 
Louise Lundqvist, ordförande,  
Kyndelgränd 42, tel. 070-284 07 51 
Mikael Neidenmark, vice ordförande, Kyndelgränd 31,  
e-post mikael@mixgrafiska.se 
Barbro Eriksson, ledamot,  
Kyndelgränd 22, tel. 073-827 99 05 
Christer Böös, ledamot,  
Kyndelgränd 7, tel. 070-557 74 78 
Simon Chang, ledamot,  
Kyndelgränd 5, e-post simon.ch@live.se 
Ritva Gough, sekreterare,  
Kyndelgränd 22,  
e-post ritva.gough@anhoriga.se 
 
Vi vill tacka den gamla styrelsen för gott arbete och välkomna 
den nya. Ett stort tack till de avgående ledamöterna Elie Saba, 
Johan Frössling, Emma Johansson och Szandra Divegard. 
Lycka till med era nya projekt!! 
Ta kontakt med valberedningen om du vill gå med i styrelsen 
och vara med och förbättra boendemiljön eller känner någon 
som kan göra en insats i bostadsrättsföreningen och vill sitta i 
styrelsen. Om du har frågor kring styrelsearbetet kan du nå oss 
via e-post eller telefon 
 
Brf Soluret söker webbredaktör som kan ta fram och arbeta 
med vår webbsida. Om du är intresserad hör av dig till Simon 
Chang simon@live.se  
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