NYHETSBREV SOLHÖJDEN SEPTEMBER 2016
SKÖTSEL AV AVLOPP

PASSAGE TILL GARAGET

Efter
underhållsspolningen
av
avloppen vill vi påminna att tänka på
vad som hälls i avloppen så att vi kan
slippa stopp framöver och för att
garantin för spolningen ska gälla.
Fett ska inte hällas i avloppen. Torka
ur kärl och pannor innan de diskas
och om det är större mängder häll
det i en förpackning och lägg den
bland
hushållssoporna
istället.
Propplösande medel (t.ex. kaustiksoda) får inte användas. Det fastnar i
rören och ger mer problem än det
hjälper.

För att inte slita på grindarna till
bilpassagerna i onödan så vill vi
uppmana alla att använda dörrarna
när ni går in och ut ur garaget.

CYKELUTRENSNING
Vi kommer att göra en utrensning i
rummen för cyklar och barnvagnar
för att få bort sånt som inte används.
I dagarna kommer vi att märka upp
cyklar och barnvagnar, och det som
fortarande har märkningen kvar den
30:e september kommer att rensas
ut. Det som omhändertas kommer
att kunna återfås fram till nyår
varefter det som återstår säljs eller
skrotas.
Observera att dessa utrymmen är till
för parkering av cyklar och barnvagnar som används regelbundet,
inte som långtidsförvaring. Cyklar
som inte används hör istället hemma
i lägenhetsförrådet. Vi kommer
därför, oavsett märkning, även att ta
bort sånt som uppenbart inte är i
användbart skick.

PARKERING KRING HUSEN
Vi vill igen påminna att parkering
bara är tillåten på markerade platser.
Det är inte tillåtet att ställa bilar på
gräsytorna kring husen. Eftersom
detta har blivit ett problem kommer
vi att börja anmäla felparkerade
bilar till Q-Park för bötfällning. Det
är så klart tillåtet att stå en kortare
stund för i och urlastning, men ställ
då bilen på plattorna framme vid
entrén istället för på gräset.

KORVGRILLNING
Den 9:e oktober kl 14:00 rullar vi
ut grillen och hoppas att ni vill göra
oss sällskap. Vi bjuder på kaffe, te,
kaka, och korv med bröd. Detta är ett
tillfälle både att träffa och lära känna
dina grannar och att träffa oss i
styrelsen.
För att vi ska veta hur många som
kommer så vill vi att ni som är
intresserade
anmäler
er
på
http://www.brfsolhojden.se/korv
senast den 2:e oktober.
Styrelsen

