
 

 
Information från Styrelsen                      2021-08-21 

 
Vi hoppas alla har haft en fin sommar! 

 
 

Delning av information 
I ett led att bli en mer miljövänlig och digitaliserad förening har styrelsen 
beslutat att sluta skriva ut och sätta upp infobrevet i alla portar. Vi hänvisar 
istället till vår hemsida http://www.solhem1.se/ där även tidigare infobrev 
finns, och kommer framöver endast att sätta upp fysiska exemplar i tvättstugan 
och soprummen. 
 
Vi välkomnar också alla lägenheter att dela en aktuell mailadress genom att 
skicka ett mail till info@solhem1.se med sitt lägenhetsnummer. Detta för att vi 
ska kunna se om det är möjligt att gå över till digital delning av information i 
framtiden (vilket i så fall kommer att tas upp på en kommande stämma). 
 
 
Brandinspektion 
En brandinspektion av föreningen genomfördes den  17 augusti, med godkänt 
resultat. Dock med förmaningen att plocka bort allt brandfarligt material från 
trapphusen; såsom dörrmattor, krukor etc. Vi uppmanar de berörda att själva 
plocka undan det snarast. 
 
 
Information om parkering 

Uppföljning från föregående infobrev. 
Då motorcyklar och mopeder endast får parkeras 
i ett dedikerat förråd (cykelrummet som ligger i 
anslutning till soprummet på Avestagatan, 
vänligen se gul pil på kartan till höger) hänvisar vi 
cyklar till något av alla övriga cykelförråd, för att 
lämna plats för motorfordonen. 
 
 

http://www.solhem1.se/
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Inspektion av avlopp 

Som nämnts tidigare finns det ett behov att fortsatt utredning och renovering 
av avlopp i flera bottenlägenheter. Prefekta Projektledning har fått uppdraget 
att utföra detta och kommer starta med inspektion av utvalda lägenheter i 
slutet av denna månad. Berörda lägenheter kommer att få individuell 
information om detta i sin brevlåda inom kommande dagar, och tiderna det rör 
sig om är 27/8 kl 8-15 och/eller 31/8 kl 11-16.  Det är viktigt att sätta sitt lås i 
serviceläge om man ej är hemma när besöket är planerat (vänligen kontakta 
styrelsen om ni ej vet hur man gör det). 
 

Prefekta Projektledning respekterar gällande hygienregler med munskydd och 
avstånd. 
 
 
Fixardag 
Höstens fixardag är bokad till vecka 42! 
Lördagen den 23/10 kl 11-13 ses vi på innergården för städning och 
korvgrillning! 
 

 

 

Kommande styrelsemöten 
Är bokade till torsdag 9/9 och torsdag 7/10 
 
 
 
Mvh, Styrelsen 
 


