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Föreningen som lyser upp tillvaron!

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.

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 eller till styrelsemailen.

Hissrenovering
Hissrenovering pågår i K5 har avslutats och i dagarna blir 
renoveringen också klar i uppgång K19.

Ny belysning i trappuppgångar
Ny led-belysning ska installeras i alla gemensamma 
utrymmen. Arbetet med att byta ut belysning i alla 
trappuppgångar m.m. påbörjas i juni. Den nya 
belysningen är energieffektiv och sparar – den spara 
också arbete och material då lysrören har längre livslängd. 

Målning av förråd
Målning och byte av skadad panel på förråden startar 1/6 
på gård 19 och gård 22, även carporten för bilplatser 
513-523. En vädjan från vår snickare och målare är att om 
du har möjlighet att flytta ut din bil en bit från väggen så 
blir det lättare för dem att utföra uppdraget.

Inget bollspel på gården
Vi vill påminna alla föräldrar om 
att bollspel i området inte är  tillåtet! 
Ni föräldrar har ansvaret och måste 
tala med era barn om detta!

Salong Tyresö
Salongen har fått en ny ägare som 
erbjuder hårvård, klippning och annan 
skönhetsvård! Se anslag vid parkeringen 
intill COOP.

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

Ett stort tack till föreningens medlemmar för 
engagemanget på vårstädningen! Vi var omkring 50 
medlemmar som jobbade med olika uppdrag – 
plantering av blommor, röjning av sly och ogräs och 
annat kring planteringar och gräsytor. Alla sopkärl 
skrubbades rena och miljörummet för glas, papp och 
plast målades. Till och med områdets trafikskyltar 
skurades rena. Även elåtervinningen för hämta/
lämna rensades ur och fräschades upp. Det kördes 
också ett par vändor till Petterboda med ting som ni 
våra goda grannar släppt ner på fel ställe – där 
sophämtningen inte kan ta hand om dem. Snälla! 
Följ instruktionerna i miljörummen!

Tack för er fantastiska arbetsinsats men vi måste bli 
fler som deltar om vi ska kunna påverka våra 
gemensamma kostnader för miljön kring oss. Tack 
också för trevligt sällskap! Dagen avslutades med 
mingel, korvgrillning och läskande drycker i 
lekparken. 
På städdagen tog vi även bort alla snören och lappar 
på de cyklar som står i förråden. Om du vill ha din 
cykel kvar så sätt en ny lapp med dina 
kontaktuppgifter på cykeln innan 30/6. Därefter 
kommer vi ta bort alla cyklar som inte är märkta.

 

Obs! Detta är grovsopor,
 ej återvinning




