
SOLFÅNGARNYTT OKTOBER 2019 
Avgift 

Styrelsen har beslutat att sänka månadsavgifterna med 10 % from 2020-01-01 

Miljöhusen 

Nya dörrar kommer att installeras under hösten. 

Tänk på att kasta rätt saker i rätt sopkärl! Större föremål måste lämnas direkt 
till återvinningsstationen. Ett par gånger om året ställs det ut en container på 
gården. Använd den för att kasta större föremål och grovsopor. 

Parkering 

Diskussioner med Samfälligheten och LKP pågår om problemen med tillgång 
parkeringsplatser för besökare. 

Hemsidan 

Föreningens hemsida (http://www.brfsolfangaren5.se/) har uppdateras och vi 
kommer inom kort att testa nyhetsfunktionen. Gå gärna in och tyck till! 

Ytterdörrar 

Styrelsen undersöker möjligheten att förbättra öppnandet av ytterdörrarna.  

Cykelställ 

Det har satts upp fler cykelställ på fram- och baksidan på båda fastigheterna. 
Använd dessa! 

 

Lund oktober 2019 

Styrelsen för Brf Solfångaren 5 

styrelsen@brfsolfangaren5.se 



SOLFÅNGARNYTT OKTOBER 2019 
Fees 

The board has decided to lower the monthly fees with 10% from Jan 1 2020. 

Recycling 

New sturdier doors will be installed on both recycling buildings during the fall. 

Please make sure that you put your waste in the correct bins! Larger items 
should be taken directly to the city recycling station. Roughly two times per 
year there will also be a dumpster on the yard for this purpose. 

Parking 

We have initiated discussions with the other co-ops and the parking company 
about the difficulties in finding parking for visitors. 

The Web 

Solfångaren’s web page (http://www.brfsolfangaren5.se/) has been updated 
and soon we will test the news function. Please take a look and tell us what you 
think! 

Front doors 

The board is in the process of finding a better solution for automatic opening of 
the front doors, since they frequently do not open when it’s windy. 

Bicycle parking 

We have nearly doubled the bicycle parking on the front and back of both 
buildings. Please put your bike there! 

Lund October 2019 

The board of Brf Solfångaren 5 

styrelsen@brfsolfangaren5.se 


