Välkommen till Solna och bostadsrättsföreningen Braxen!
Vår förening bildades 2012 och innefattar 84 lägenheter fördelade
på fyra hus med adresserna Solgatan 22, 24, 26, 28, 32, 34 samt
36. Mellan husen har vi ett grönområde med parkbänkar,
cykelförråd och boulebana. Här anordnas ibland gemensamma
aktiviteter såsom korvgrillning och glöggafton, och om vintrarna
sätter vi upp en julgran. I 24:an har vi en lokal som vi hyr ut till
Rudvikens förskola. Har man bil eller motorcykel har vi ett
parkeringsgarage med platser att hyra.
Ett stenkast bort ligger Solna Centrum med 120 butiker, caféer och restauranger. Här ligger också en
tunnelbanestation till blåa linjen. Ett stenkast bort i andra riktningen ligger Mall Of Scandinavia och
Friends Arena.
Hushållssopor och återvinning (plast, papper, pappersförpackningar, metall och glas) slänger man i
sopmoloker utplacerade i norra och södra delen av grönområdet mellan husen. Andra sopor, t.ex.
större kartonger eller möbler, hänvisas till Solna stads återvinningsstation på Västra vägen vid
Shellmacken.
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av de omkringboende. Detta gäller så klart dygnet
runt men är extra angeläget att följa natt mot vardagar från kl. 22 till kl. 7 och helgnätter från kl. 23 till
kl. 9. Om ni planerar att ha fest så informera gärna grannarna i förväg om ni tror att ni kommer att
störa.
För att nå ut med information till de boende i föreningen så skulle vi uppskatta om ni kunde skicka ett
mail med era kontaktuppgifter till styrelsen. I mailet skulle vi vilja veta ert lägenhetsnummer samt
mailadresser och gärna telefonnummer till de som bor i lägenheten. Dessa uppgifter kommer vi endast
att använda till att skicka ut nyhetsbrev och annan info gällande föreningen.
Gå in på vår hemsida, www.brfbraxen.se, och bekanta er med information om bland annat:
-trivselregler
-förråd
-tv, bredband, telefoni
-värme, vatten, el
-parkering
-sophantering
-skötselanvisningar
-stadgar
-felanmälan
-plus mycket annat
Har ni några frågor, tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen. Skicka ett mail till
styrelsenbraxen@googlegroups.com så återkommer vi så snabbt som möjligt.
Återigen, välkommen till vår förening, vi hoppas att ni ska trivas!
Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

