
SOLFÅNGARNYTT Juni 2021 

Trevlig sommar! 

 
Styrelsens sammansättning efter årsstämman i maj 
Så här ser styrelsen ut efter årets stämma: 
Ordförande: Jörgen Olofsson Suppleanter: 
V. ordförande: Meike Rönn Mats Galbe 
Sekreterare: Johan Rybäck Tory Li 
Ledamot: Mattias Collin Robert Olsson 
Ledamot: Fredrik Mattsson Magnus Carlsson 
TV & Bredband 
Comhem har numera blivit Tele2. Vi har också fått ett nytt gruppavtal för föreningen: Hastigheten 
höjs till 250/50 Mbit/s. Grundutbudet med Tv-kanaler kvarstår med möjlighet att själv beställa 
tilläggstjänster. Avtalet börjar gälla 2021-09-01. 
OBS! Varje lägenhet måste, p.g.a. att Tele2 köpt Comhem, göra en beställning för att få del av 
gruppavtalet. Telefon: 0775-17 17 20. Läs mer på: 
https://www.brfsolfangaren5.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/gruppavtal.pdf 
Köksfläktar i lägenheterna 
Vi vill understryka att köksfläktar med forcerad ventilation inte är tillåten. Husen har central 
ventilation, vilket gör att endast fläktar med spjällfunktion är tillåten. Om ni funderar på att byta, 
så kolla upp vilka typer som är lämpliga för att slippa att ta bort den. 

Lite trivselregler 
En liten påminnelse om vilka tider som gäller som ”tysta”. Normalt ska det vara störningsfritt 
mellan 22 och 07. Läs mer på: https://www.brfsolfangaren5.se/foreningen/trivselregler/. Tänk 
även på enkla saker som att stänga dörren till lägenheten lite försiktigare, eller att undvika att gå 
med hårda klackar inomhus under tyst tid. 
Miljörummet 
Stående punkt, kan det tyckas: Sortera och sortera rätt. Läs på behållarna vad som får slängas i 
dem. 
Laddplatser för elbilar 
Det finns enligt uppgift från Brf Solhöjden två lediga laddplatser. Dessa söks via Riksbyggens kö, 
men det är bra om en direkt kontakt tas med ordf. Johan (johan@digitalvillage.se) också eftersom 
det finns ett Wifi-nät för uppdatering av bilarna vid behov (om bilen är förberedd för detta). 
Hemsidan 
Tänk på att det finns lättillgänglig information på hemsidan, såsom trivselregler, stadgar mm: 
https://www.brfsolfangaren5.se/ 

Kontakt: styrelsen@solfangaren5.se 
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Have a nice 

Summer! 

 
Board members elected in May 
This is the board for the coming year: 
Chairman: Jörgen Olofsson Alternate members: 
V. Chairman: Meike Rönn Mats Galbe 
Secretary: Johan Rybäck Tory Li 
Member: Mattias Collin Robert Olsson 
Member: Fredrik Mattsson Magnus Carlsson 
TV & internet 
Comhem has become part of Tele2. We have a new contract for the housing cooperative. The 
speed will be 250/50 Mbit/s. It basically will have the same TV channels to offer; however, you can 
subscribe to other channels if you like. The new deal starts 2021-09-01 
N.B! Each member must get in contact with Tele2 to upgrade to the higher speed. Phone Tele2 
on 0775-17 17 20. More info on the home page: 
https://www.brfsolfangaren5.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/gruppavtal.pdf. 

Kitchen fans 
Please note that you may install passive kitchen fans only, not fans with forced ventilation. This is 
because the buildings are equipped with central ventilation systems. If you plan to change, make 
sure that you check which types are allowed to avoid problems later on. 

Some comfort rules 
A short reminder of “quiet hours”: It is expected that the hours between 22 and 07 are to be 
without disturbances. More info on: https://www.brfsolfangaren5.se/foreningen/trivselregler/ 
Please consider simple things, e.g. to close doors gently, not walking around in your flats with hard 
heels etc.  

Waste & recycling 
Once again: sort the waste and sort correctly. Please read on the containers what to put in them. 

Charging space for electrical cars 
According to information from Brf Solhöjden, two parking spaces are available right now. 
Registration is made as usual, through Riksbyggen. You may also get in touch with Johan 
(johan@digitalvillage.se) since there is a WiFi net, which enables upgrading of your car, in case this 
is possible for your car. 

Home page 
Have a look at the home page, there is much information available, e.g. comfort rules, community 
by-laws, etc. 
https://www.brfsolfangaren5.se/ 

Contact: styrelsen@solfangaren5.se 
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