
TACK FÖR DENNA TID!  
   

Vi från Solgården vill passa på att tacka för den tid du varit medlem i föreningen!

Med detta brev vill vi ta tillfället i ackt att be dig att tänka på några 

oss, så att den nya ägaren av lägenheten får rätt förutsättningar till sin inflytt.

• Digitalboxen & Internetbox

Tänk på att lämna kvar de box

dessa tillhör lägenheten. Kom även ihåg 

Skulle det vara så att du själv har köpt en inspelningsbar digitalbox någon gång under din tid 

är den boxen självklart din egen

 

• Tvättcylinder & nycklar

För att inte tvättcylindern till lägenhet

nya ägaren lätt skall finna sin tvättcylinder, ber vi dig att ta loss den från bokningsschemat 

och lämna den plus nycklar i lägenheten.

 

• Förråd 

Det förråd som tillhör lägenhet

sig av de städredskap som finns i tvättstugan till detta. 

Tänk även på att plocka bort ditt hänglås så nästa ägare kommer in i förrådet utan att behöva 

göra åverkan på lås eller dörr.

 

• Bil-/Barnvagns-/MC-parkering

Har du hyrt något av ova

tid innan din avflytt då dessa löper på separat avtal och inte sägs upp per automatik 

lägenheten säljs. En parkeringsplats har 3 månaders uppsägningstid. 

Föreningen hyr inte ut park

 

• Grovsopor 

Vi har full förståelse för att 

dig att tänka på att dina grovsopor är ingenting som 

 Våra soprum är endast till för hushålls

kartonger som används i dagligtbruk. 

Möbler, kläder, elektronikavfall och dylik får

Vi hänvisar dig till någon av Göteborgs

 

Vi hoppas att du trivdes här hos oss på Solgården 

och önskar dig lycka till med ditt nya boende!

 

 

  

Vi från Solgården vill passa på att tacka för den tid du varit medlem i föreningen!

Med detta brev vill vi ta tillfället i ackt att be dig att tänka på några slutliga saker innan du flytt

v lägenheten får rätt förutsättningar till sin inflytt. 

& Internetbox 

Tänk på att lämna kvar de boxarna som används för uppkoppling till Digitaltv och Internet, 

genheten. Kom även ihåg fjärrkontrollen. 

Skulle det vara så att du själv har köpt en inspelningsbar digitalbox någon gång under din tid 

är den boxen självklart din egen. 

Tvättcylinder & nycklar  

För att inte tvättcylindern till lägenheten skall uppta tvättid för någon annan och för att den 

nya ägaren lätt skall finna sin tvättcylinder, ber vi dig att ta loss den från bokningsschemat 

och lämna den plus nycklar i lägenheten. 

Det förråd som tillhör lägenheten ber vi dig att plocka och sopa ur. Det går

sig av de städredskap som finns i tvättstugan till detta.  

Tänk även på att plocka bort ditt hänglås så nästa ägare kommer in i förrådet utan att behöva 

göra åverkan på lås eller dörr. 

parkering 

Har du hyrt något av ovanstående parkeringar ber vi dig att tänka på att säga upp dessa i god 

tid innan din avflytt då dessa löper på separat avtal och inte sägs upp per automatik 

lägenheten säljs. En parkeringsplats har 3 månaders uppsägningstid.  

Föreningen hyr inte ut parkeringsplatser till icke-medlemmar. 

Vi har full förståelse för att du passar på att städa ur och slänga saker vid flytten

dig att tänka på att dina grovsopor är ingenting som får slängas i våra soprum.

Våra soprum är endast till för hushållssopor, pappers- och plastförpackningar samt 

kartonger som används i dagligtbruk.  

Möbler, kläder, elektronikavfall och dylik får du INTE slänga i våra soprum. 

isar dig till någon av Göteborgs återvinningscentraler för dessa sopor.

här hos oss på Solgården  

lycka till med ditt nya boende!   

Med vänlig hälsning
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