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Sopsortering för matavfall

Motorcykelplatser

Brf Solhöjden har blivit kontaktade
av Ingela Holmgren,
Marknadsstrateg, Lunds
Renhållningsverk, som
informerade att det var tid att
trycka på gasen för sopsortering av
matavfall.

Våren är i antågande och därmed
ökar behovet av parkeringsplatser
för MC och mopeder. Hittills har vi
inte haft några speciella platser
men Samfällighetens styrelsen har
nu beslutat att upplåta några
platser på vardera plan i
parkeringshuset. Brf Solfångaren
och Brf Solhöjden kommer att dela
på platserna.

Styrelsen har i dagarna sett till att
varje hushåll har fått en behållare
med tillhörande påsar för matavfall
samt informationsbroschyrer i era
postfack för hur man går tillväga.
I varje miljörum har det placerats
ett nytt kärl för matavfall. När du
behöver nya bruna matavfallspåsar
kommer det att finns att hämta i
Miljörummet i fastigheten där du
bor.

Hittills har motorcyklar och
mopeder parkerats i framkanterna
på bilplatserna och även andra
ställen. Det är inte längre tillåtet
utan nu gäller ett fordon per
parkeringsplats.
Riksbyggen kommer att
administrera uthyrningen på
samma sätt som idag gäller för
bilplatserna. Hyran per månad
kommer att bli ca 125: ‐.
Hyrestiden är minst en månad och
uthyrningen startar så fort vi kan
få platserna arrangerade. Du som
är intresserad av plats bokar detta
på Riksbyggen, hos Malin Lundin
på tel 046‐ 16 56 54 .

Ingen kan göra allt, men alla kan
göra något. Ibland krävs det bara
små förändringar i livsstil och
beteende för att göra stor skillnad
för klimatpåverkan.
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Rengöring av fönster i
loftgångar
Det har blivit dags att putsa
våra fönster i loftgångarna.
Därför har styrelsen begärt in
offerter och beställt putsning
av fönstren i loftgångarna.
Detta genomfördes under v 11
i samtliga hus.

Samfälligheten undersöker
befintligt lås- och
kodsystem i garaget
Systemet med taggar och koder
för att komma in och ut ur
parkringsanläggningen är
förlegat och otillräckligt.
Samfällighetens styrelse
kommer att undersöka
möjigheterna att byta ut och
effektivisera systemet och
eventuellt ta bort kodöppning.

Förbättrande av
gräsarmering
Styrelsen kommer att begära in
offerter på att reparera och
snygga till de sönderkörda
kanterna längs våra gång‐ och
cykelvägar. Kommunen
kommer också att kontaktas
angående kanterna längs den
genomgående GC‐vägen i öst‐
västlig riktning.
Cykelställ och vårstädning
Det har inommit önskemål till
styrelsen att se över
cykelrummen. För att få bättre
ordning har det begärts in
offerter på cykelställ. Offerter
på olika varianter av cykelställ
har utvärderats. Valet har fallit
på ett cykelställ som är
snedställt och som passar bra i
de smala cykelrummen.
Cykelställ kommer att
installeras i samtliga cykelrum.
Befintliga cykelställ i hus 35
kommer att placers utanför
husen. Installationen kommer
att ske i samband med en
vårstädning.

Likaså kommer styrelsen att
förnya kontakten med
kommunen angående allmänna
planteringar, gräsmattor och
dammar.

Nya medlemmar
Styrelsen vill hälsa nedan nya
medlemmar välkomna till
föreningen;
Camilla Shcmitt
Magnus Sahlin
Samo Lasic
Christian Glantz
Kristofer Jeppson
Jenny Kotai

Övernattningslokal
Brf Solhöjden har en
övernattningslokal i hus 35
som kan hyras av
medlemmarna.
För att boka lokalen kontakta
Eva Tullbom eller Ylva
Bergkvist;
Eva Tullbom
eva.tullbom@telia.com
070-523 65 09
Ylva Bergkvist
ylva7207@hotmail.com
073-219 19 12
Kostnaden är 100 kr/natt och
en depositionsavgift på 100 kr
som återlämnas när nycklarna
har kvitterats och lokalen
besiktas. Lokalen får max
hyras tre dagar i sträck.

Riksbyggen Dag & Natt
Riksbyggens jour och
felanmälan kan nås dygnet
runt på 0771‐860 860
Har du frågor om ekonomisk
förvaltning, kontakta;
Malin Lundin
malin.lundin@riksbyggen.se
046‐16 56 54
Vid frågor om teknisk
förvaltning kontakta;
Bo Kristiansson
bo.kristiansson@riksbyggen.se
046‐16 57 01

Kontakta föreningen
Brev till styrelsen kan lämnas
i postlåda i hus 35
E‐post skickas till:
styrelsen@brfsolhojden.se
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