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HEJ PÅ ER ALLA!!! 

Nu väntas oss alla en förhoppningsvis, härlig sommar och 

semestertid framöver. Vi hoppas på att alla kära grannar kommer 

att få en skön och avkopplande tid, som alla mer eller mindre är i 

behov av. Vi i styrelsen ligger efter lite i informationsflödet, 

vilket vi ber om ursäkt för, men här kommer i alla fall lite 

nyheter och matnyttig information. 

På städ/fixardagen var det ett fåtal tappra medlemmar som kom 

och hjälpte till med de sysslor som behövde fixas med, ER vill vi i 

styrelsen, skänka ett extra tack till. Vi i styrelsen är medvetna om 

att det inte alltid går att vara med på dessa dagar, men vi vill ändå 

vädja till att fler försöker delta. Desto fler som sluter upp och 

deltar, desto mer kan vi med gemensamma krafttag värna om våra, 

gemensamma utrymmen och ytor utomhus, vilket i förlängningen 

betyder att vi eventuellt inte behöver höja, våra redan höga avgifter.  

 

TVÄTTSTUGAN K 20 

Nu har vår nyrenoverade tvättstuga i K20 öppnats för bokning. Det 

är samma maskiner som i K21, men med en senare årsmodell och 

design. Den stora skillnaden mellan tvättstugorna är, för att ni ska 

komma in i tvättrummet, behöver ni ”blippa” upp dörren, genom att 

hålla den ”grå tagen” mot bokningstavlan.  

Ni kan boka tvättid för respektive tvättstuga, via nätet eller 

bokningstavlorna i både K20 och K21.  
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Ni kan enbart boka 1 tvättid åt gången precis som tidigare, förutom 

nyttjandet av grovtvättstugan, vilken ni kan boka samtidigt som ni 

har tvättid i en av de ”vanliga” stugorna. För tillfället har vi inte satt 

dit någon pollettbetalning, men om vi i styrelsen märker att 

kostnaderna för grovtvättrummet blir alltför höga, kommer vi kanske 

behöva återinföra pollettbetalning igen. Det handlar enbart om att vi 

som förening behöver hålla nere kostnaderna, för att budgeten ska 

hållas. 

 

VÄRMESYSTEMET 

Tidigare i våras fick ni alla i er post eller personligen, ett 

informationsblad om vårt Värmesystem. Vi håller som mest på att 

arbeta med värmesystemet, för att vi ska få ett så bra 

inomhusklimat som möjligt. Vi förutsätter och hoppas på, att alla 

lägenhetsinnehavare har vridit på reglaget för respektive element i 

er i lägenhet. Om någon skulle ha missat att vrida på reglagen på 

elementen, bör ni göra det snarast möjligt. DET ÄR VIKTIGT ATT 

ALLA LÄGENHETSINNEHAVARE TAR ANSVAR FÖR ATT FIXA 

MED DE EGNA ELEMENTEN I LÄGENHETERNA. Mer information 

om vårt arbete med värmesystemet, finns att ta del av på vår 

Hemsida. 

 

PARKERINGAR 

Vi har några tomma parkeringsplatser i området. Vi i styrelsen har 

beslutat att om ett hushåll är i behov av fler än 2 parkeringsplatser, 

kan man få tillgång till en tredje parkeringsplats, förutsatt att det 

finns någon tillgänglig. 
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För att tillhandahålla en tredje plats kontaktar man HSB 

servicecenter. Man kommer få upprätta ett hyresavtal på 3 månader 

åt gången och med en uppsägningstid på 1 månad, om det blir aktuellt 

med en tredje parkeringsplats. 

 

BREDBANDET 

Bredbandsbolaget hade stora problem med att leverera 

bredbandsuppkoppling under ca 1 veckas tid, problemet är nu 

åtgärdat och allt ska fungera som vanligt igen. Styrelsen ligger i 

förhandling med Bredbandsbolaget angående kompensation för alla 

boende i föreningen. 

 

FACEBOOK 

Vår förening Soluret har fått en egen Facebooksida, gå gärna in där 

och bli medlem. Facebooksidan heter Brf Soluret-Tyresö. 

 

ÖPPET HUS 

Nästa datum som du som medlem har möjlighet att komma till 

Styrelselokalen är 27/7. 

 

 

Med hopp om en härlig sommar och semestertid, vill vi i Styrelsen 

önska er alla en skön sommar. // Soliga hälsningar Styrelsen 
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