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Nyhetsbrev – December 
Detta är årets sista nyhetsbrev och vi i styrelsen vill passa 
på att önska alla medlemmar/hyresgäster 
 
 

God Jul och Gott Nytt År! 

 
Brandvarnare 
I denna mörka årstid har vi har många levande ljus tända. Därför vill vi uppmana alla 
medlemmar att testa sina brandvarnare och byta batteri vid behov. Finns det ingen 
brandvarnare i din lägenhet så kontakta riksbyggen. Vår vaktmästare kommer då gratis att sätta 
upp en brandvarnare i din lägenhet. Ring 0771-860 860 för att få en brandvarnare. 
 
Värme och ventilation 
Nu är snart arbetet med installationen av de nya fäktarna avklarat. För att det nya systemet ska 
fungera behöver teknikerna tillgång till alla lägenheter vid två olika tillfällen. Då kommer 
ventilationsdon att bytas och samtidigt görs en kontroll av lägenhetens element. När justeringen 
är gjord ska inte inställningarna ändras för det påverkar cirkulationen negativt. Det finns ingen 
huvudnyckel utan vi behöver er hjälp att komma in i lägenheterna. 
 
Tvättstuga 
Det har kommit till styrelsens kännedom att föreningens tvättstugor har använts för 
företagstvätt. Detta är inte tillåtet eftersom sliter på våra maskiner och minskar avsedd tillgång 
till tvättstugorna. Mattor får inte heller tvättas här eftersom det förstör våra maskiner. 
  
Parabol 
Av förekommen anledning vill vi påpeka att paraboler inte får monteras i byggnades fasad eller 
på balkonräcken. Dels är det farlig eftersom de kan trilla ner och dels för att det skadar 
byggnades fasad.  
 
Bilpoolen 
Du kan leva ett liv utan egen bil tack vare Skolskenets egen bilpool. Sunfleet har en bil på vårt 
område och vill du veta mer så in på deras hemsida www.sunfleet.se . 
 
Försäkring 
Har du kommit ihåg att säga upp ”bostadsrättstillägget” i din hemförsäkring? Föreningen har 
tecknat en gemensam sådan så du behöver bara ha en grundförsäkring. Så säg upp den och få 
mer pengar i plånboken att köpa julklappar för. 
 
Träffa styrelsen 
Vill du ställa frågor eller komma med synpunkter direkt till styrelsen? Från och med nästa år kommer 
styrelsen finnas tillgänglig för dig i föreningslokalen en gång i månaden. Tider för detta kommer i 
nästa nyhetsbrev. Precis som tidigare går det även bra att lämna lappar eller e-maila oss också. 
 
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. 
 
Styrelsens ordförande Daniel Fröjmark nås på, info@brfsolskenet.se, Sunnanväg 10E, 070-511 02 78 
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