
SOLURET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTRA FARMARSTIGEN,  TYRESÖ

Frågor/synpunkter till styrelsen: soluret@bredband.net • Hemsida: www.solurettyreso.se •  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.

Boka tid för höststädning!
Föreningens gemensamma höststädning av området äger 
rum lördagen den 26 september!

• Samling intill garaget vid stora parkeringen kl.11
• Vi behöver ett arbetslag med snickarglädje för underhåll 

av lekredskap
• Vi behöver stiliga målare som kan olja staket, måla red-

skap m.m.
• Vi behöver pigga trädgårdsdrängar som kan röja sly och 

piffa upp höstplanteringar
• Vi behöver hurtiga renhållare som spolar rent alla sop-

kärl och snyggar upp miljörummen
• Vi behöver också en restauratör som dukar till fest efter 

arbetet
• På eftermiddagen samlas vi på den stora lekplatsen för 

att grilla korv och njuta av resultatet för dagens arbete, 
goda drycker och kamratskap med grannarna.

Det finns små och stora uppgifter för alla 
– alla är välkomna!

Styrelsen informerar:

• Inre fond upphör. Enligt beslut på årsmötet upphör den 
inre fonden och återstående medel kommer att utbetalas 
till berörda genom att kommande månadsavgift sänkt 
med motsvarande belopp. Lägsta belopp för utbetalning 
är 100 kr.

• Andrahandsuthyrning. Enligt beslut på årsmötet kom-
mer föreningen att ta ut en avgift motsvarande 10 % av 
prisbasbeloppet vid andrahandsuthyrning av bostads-
rättslägenhet i föreningen. Ansökan och avgift adminis-
treras av HSB.

• Soluret har ny hemsida. Solurets nya webbsida har 
adressen www.solurettyreso.se. Ansvarig utgivare är 
föreningens ordförande Louise Lundqvist. Material till 
webbsidan skickas till soluret@bredband.net. Dokumen-
tera gärna trevliga händelser och informera grannarna 
via webben.

Styrelsen påminner:

• Hämta ”TAG” till ”nya” tvättstugan, sista onsdag varje 
månad mellan 18.30-19.15 – den kostar 200kr i deposi-
tionsavgift.

• Cyklarna i cykelförråd måste märkas – höststädning 
pågår. Alla omärkta cyklar kommer att forslas bort den 1 
oktober.

• En aktuell karta på föreningens miljörum har skickats ut 
med informationsbladet för mars 2015 – kartan finns även 
på webbsidan om du är osäker var miljörummen finns.

Det är fortfarande rörigt i Miljörummen – vi måste bli 
bättre på sortering och inte slänga saker på golvet!

• Tidningar ska till Miljörum 2 vid Farmarstigen intill Kyn-
delgränd 35.

• Målarburkar och annat kemiskt avfall måste transporteras 
till Petterboda återvinningscentral.

Sköna sensommardagar
Vi ses på städdagen!

Önskar Styrelsen
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