
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.

Boka tid för gemensam höststädning 
– lördagen den 26 september 

Styrelsen påminner om ”TAG” till den nya tvättstugan
Alla boende har möjlighet att använda den ”nya” tvättstugan 
med ingång från gaveln till Kyndelgränd 19. Om du ännu 
inte har kvitterat ut din personliga ”TAG” kan du göra det i 
föreningslokalen på K5 sista onsdagen i varje månad mellan 
18.30–19.15 – då kan ni också köpa polletter till grovtvätt-
maskin, skriva avtal för gym/bastu och ställa frågor till 
styrelsen. För ”TAG” till tvättstugan tar vi 200 kr i deposi-
tionsavgift, som återbetalas när du lämnar den tillbaka.

Det är rörigt i alla Miljörum – vi måste bli bättre på 
sortering av det vi vill slänga!
• Kartonger, emballage och annat papp måste plattas till 

för att få plats i avsedda kärl. Trampa på plåtburken och 
kartongen så plattas den till. Skrymmande metallföre-
mål ska slängas som grovsopor – det gäller också brädor 
och dyl.

Varnande exempel – observera allt detta kan styrelsen 
inte ta hand om och sortera om
• Alla burkar för målarfärg ska till Petterboda från grov-

soprummet!
• En rostig grill i elåtervinningsrummet ska till grovso-

por – det gäller också kläder och dylikt som lämnats på 
golvet. 

• Diskmaskinen i elåtervinningsrummet ska till 
• Petterboda – elsaker som kastas måste rymmas i nätbe-

hållaren.
• Emballage för elsaker, lampskärmar etc. ska inte sorte-

ras som el utan som grovsopor.
• Elektriskt fotbad i grovsoprummet ska dock till el-åter-

vinning—det gäller också lysrörsarmatur som placerats 
på golvet i grovsoprummet.

• En klösbräda för katt är varken, papp, plast eller metall 
utan ska till grovsopor.

• Tidningar och kataloger får kastas endast i miljörummet 
intill Kyndelgränd 35 mot Farmarstigen. 

Om du inte har något kort till Kretsloppscentralen i 
Petterboda så kan du kvittera ut ett hos kommunen i 
Tyresö centrum.

Rensning av cykelrummen har påbörjats
En ytterligare påminnelse! Glöm inte att märka den cykel 
som du vill behålla – med ett snöre eller annat färgglatt band 
och dina kontaktuppgifter. Alla omärkta cyklar kommer att 
forslas bort den 1 oktober.

Brf Soluret
Planeringen av Solurets webbsida pågår. Vad tycker Du 
webbsidan ska informera om? Skriv ett mail om Dina idéer 
till styrelsemailen, lägg en lapp i styrelsens brevlåda eller 
kom förbi sista onsdagen i varje månad eller maila till Si-
mon Chang simon.ch@live.se 

Det är förbjudet att klättra på taken!
Föräldrarna behöver återigen påminna sina barn och tonår-
ingar om att det inte är tillåtet att vistas på hustak!

Frukt och bär mognar
Frukt och bär från ”våra” egna planteringar på våra gårdar 
tillhör alla boende i området – njut av 
vinbär, krusbär, jordgubbar och annat 
innan fåglarna hinner fram. Men låt 
äppelkarten hänga kvar tills de mognar.

Sommartider/Inbrottstider
Hälsa på alla Du möter i området – om 
Du möter en granne blir hon eller han 
glad – om Du möter en obehörig blir 
hon eller han rädd för att bli igenkänd! 
Var extra uppmärksam om saker utanför 
dörren flyttats.

En riktigt skön sensommar
Önskar 
Styrelsen
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