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Nyhetsbrev - oktober 
Hej grannar! Här kommer lite information om vad som är på gång i vår förening. 
 
Brandrunda. 
I samband med den senaste brandrundan har vi, igen, fått backning på trapphusen. Här står 
fortfarande skoställ och barnvagnar för att nämna några saker. Vi måste hjälpas åt att få bort 
detta då det innebär en säkerhetsrisk för oss alla. Det finns barnvagnsförråd och för att få nyckel 
dit kontaktar du Riksbyggen. 
 
Ventilation 
Arbetet med att förbättra ventilationen har inletts. Vi har valt att sätta in nya fläktar i höghusen 
som kommer förbättra luften i våra lägenheter samt sänka föreningens uppvärmningskostnader. 
Under tiden som detta arbete genomförs står det en arbetscontainer på vår innergård. Arbetet 
medför en del oväsen vilket vi hoppas att ni har överseende med. 
 
Innergård 
Vi vill påminna om att cyklar som inte är funktionsdugliga kommer att märkas upp nu i oktober. 
De cyklar som har kvar markeringen tre veckor senare kommer att forslas bort. Detta gäller 
endast cykelställen vid höghusen eftersom cykelställen vid låghusen är privata. Anledningen till 
att vi genomför denna rensning är att dessa cyklar tar upp onödig plats i våra cykelställ. 
 
Garage 
Det finns lediga parkeringsplatser för både bil och MC i vårt garage Vindilen. Vill du ställa in 
bilen under tak till vintern så kontakta Riksbyggen på 0771-860860. På garagets tak finns även 
föreningens gästparkering. 
 
Kontaktuppgifter 
Trasig tvättmaskin, vattenansamlingar vid golvbrunnar eller trasiga lampor? Ring Riksbyggen på 
0771-860 860 (dygnet runt) besök www.riksbyggen.se/Kontakt/Felanmalan/ 
 
Vid frågor av teknisk karaktär som renovering av lägenhet, gräsklippning, snöröjning kontakta 
föreningens ansvarige för teknisk förvaltning på tekniskforvaltning@brfsolskenet.se 
 
Vid frågor av ekonomisk karaktär som upplåtelser eller överlåtelser av lägenheter och  
andrahandsuthyrning kontakta föreningens ansvarige för ekonomisk förvaltning på 
ekonomiskforvaltning@brfsolskenet.se 
 
Vänliga hälsningar 

Styrelsen 
Genom Maria Albinsson, informationsansvarig. Kontakt:  pr@brfsolskenet.se 
Vill du få nyhetsbrevet och annan information till din e-post så maila mig. 
 
Du kan också kontakta styrelsen direkt genom ordförande Daniel Fröjmark, info@brfsolskenet.se, 
Sunnanväg 10E, 070-511 02 78 
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