
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.

”TAG” till den nya tvättstugan
Alla boende har möjlighet att använda den ”nya” tvätt-
stugan 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 grovtvättmaskin, skriva avtal för gym/bastu 
och ställa frågor till styrelsen. För ”TAG” till tvättstugan 
tar vi 200 kr i depositionsavgift, som återbetalas när du 
lämnar den tillbaka.

Sopsortering och återvinning
Glädjande att så många har kommit igång med sortering 
av plåt och plast. Det vi måste bli bättre på är att lägga det 
som kan återvinnas i rätt kärl. 

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

Målning av förråd
Målning och byte av skadad panel på förråden på gård 19 
och gård 22 samt carporten för bilplatser 513-523 pågår. 
Arbetet underlättas om berörda bilägare till p-platserna 
bredvid carportlängan kan flytta sin bil en bit från väggen 
så målarna kommer åt.

Brf Soluret
Planeringen av Solurets webbsida har inletts. 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 
Simon Chang simon.ch@live.se 

Hissrenovering
Hissrenovering har slutförts! 
Ny belysning i trappuppgångar
Ny LED-belysning ska installeras i alla gemensamma ut-
rymmen. Arbetet med att byta ut belysning i alla trappupp-
gångar ska ske under juli. Den nya belysningen är energief-
fektiv. Arbetet utförs av företaget H3ELdesign. 

Frukt och bär
Frukt och bär från ”våra” egna planteringar på våra går-
dar tillhör alla boende i området – njut av vinbär, krusbär, 
jordgubbar, smultron, äpplen, plommon och körsbär innan 
fåglarna hinner fram.

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!
En riktigt skön sommar, önskar vi i styrelsen.

Om du har frågor kring styrelsearbetet kan du nå oss via 
e-post eller telefon.
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