B R F SO LH U S

I N F O R M AT I O N
INFOBLAD MARS 2019

RELINING

Beslut har tagits om att utföra en relining
av föreningens avloppsstammar, med start
oktober 2019 och slut april 2020. Torsdagen
den 11:e april (2019) har vi ett första
informationsmöte, kl. 19.00 på Doffeln (Bo
Widerbergs plats). Det är speciellt viktigt
att komma på mötet om ni tänkt genomföra
en badrumsrenovering under det närmaste
året. I höst kommer vi kalla till ytterligare ett
informationsmöte, denna gång med mer
detaljer angående genomförandet (datum
för tillgång till lägenheter osv.).
C O N TA I N E R

En container kommer att finnas på plats
15-24 april. Mer information, bl.a. angående
vad som får och ej får slängas i containern,
kommer sättas upp i trappuppgångarna när
datumet närmar sig.
N YA S TA D G A R O C H
M E D L E M S I N F O R M AT I O N

De nya stadgarna, som antogs i december
förra året, kommer snart budas ut till
samtliga lägenheter. I samband med detta
kommer vi även buda ut den uppdaterade
medlemsinformationen.
AV G I F T V I D
ANDRAHANDSUTHYRNING

Som beslutats i antagandet av de nya
stadgarna, kommer föreningen att införa
en avgift för att täcka extrakostnader vid
andrahandsuthyrning. Avgiften kommer

att dras månatligen och ligger på 387 kr,
vilket är standardbeloppet för just denna
typ av avgift. Märk väl att avgiften endast
gäller ansökningar inkomna efter den 18:e
december 2018 (då de nya stadgarna
röstades igenom).
RENOVERINGAR

Som ett första steg i renovering av våra
trapphus, kommer samtliga dörrskyltar
och skyltar i glasmontern att bytas ut.
Teckensnittet och utförandet är i tidsenlig
anda och har tagits fram tillsammans med
Hanna Skoog som är grafisk designer. Märk
väl att om lappen med namnpreferens inte
lämnades in i tid (26:e mars i expeditionens
brevlåda), så kommer namn enligt
lägenhetsregistret att användas.
Under våren kommer också föreningens
grindar och husens socklar att målas. Detta
kommer göras med samma färg som de har
i dagens läge.
BRF SOLHUS 90 ÅR

I år fyller det röda huset 90 år, vilket vi
gärna vill fira! Om någon känner sig manad
att arrangera ett kalas, så får ni gärna
kontakta styrelsen. Det finns trivselpengar
öronmärkta till denna typ av aktivitet.
F Ö R E N I N G S S TÄ M M A

Årets föreningsstämma kommer hållas på
Doffeln (Bo Widerbergs plats) söndagen
den 26:e maj kl. 17.00. Vi ses där!

/
Styrelsen

