NYHETSBREV SOLHÖJDEN APRIL 2017
CYKLAR TILL SALU

GÅNGSTIG MOT SOLBJER

Efter cykelutrensningen i höstas har
föreningen nu ett antal cyklar över
som vi säljer för 100kr/st fram till
31:e maj. För mer information, se
http://brfsolhojden.se/tillsalu.

I vintras köpte föreningen till
ytterligare mark in mot Solbjer för
att ev. kunna anlägga en gångstig
som ansluter husens bakdörrar in
mot Solbjer centrum och den
framtida spårvägshållplatsen.

LJUDFÄLLOR
Vi kommer nu göra en ny beställning
av ljudfällor för de som behöver.
Ljudfällan sitter i de avlånga
ventilerna ovanför vissa fönster för
att dämpa ljud och filtrera smuts ur
luften som kommer in. Om det hörs
mycket ljud utifrån kan ljudfällan
vara sliten och behöva bytas.
Kontakta Johan i styrelsen för att få
nya ljudfällor och meddela då även
vilken längd det gäller.

TERMOSTATER
Vi vill uppmana de som ställer om
termostaterna i trapphusen att
överlåta detta till styrelsen. Eftersom
dörrarna både i entrén och ut mot
loftgångarna öppnas ofta försvinner
värmen ut snabbt så att värma upp
mer än minimum är bara slösad
energi. Om ni inte är nöjda med
temperaturen i trapphus eller
gemensamma utrymmen så är ni
välkomna att kontakta oss i
styrelsen.

Det har nu visat sig att den gamla
cykelvägen som togs bort även var
avsedd att kunna användas av
utryckningsfordon för att nå
baksidorna på våra hus. För att
kompensera för detta kommer
därför kommunen bekosta att
anlägga vår nya grusgång plus
ytterligare armering i gräsmattan för
att tåla att köras på.

BRANDVARNARE
Alla lägenheter är utrustade med
brandvarnare, men när kollade du
senast att den fungerade? Det är den
boendes ansvar att regelbundet
(rekommenderat två gånger per år)
kontrollera att den fungerar. Tryck
på testknappen och om ingen signal
hörs måste batteriet bytas ut snarast.
Även jordfelsbrytarna i säkringsskåpet ska testas varje halvår genom
att trycka på testknappen eftersom
de annars kan ha svårare att lösa ut
om det gått lång tid sedan förra
gången.
Styrelsen

