
Storskrald flyttet
Storskrald er flyttet og flyttet og står nu ved Solporten 12. Vi er ved at
undersøge, hvad en container til haveaffald vil koste, og om den kan stå ved
siden af containeren til storskrald. Når vi ved mere, informerer vi jer.  

Når renoveringen er i gang i din lejlighed, kan du komme ned i beboerhuset i
Palles arbejdstid fra klokken 7-15 på mandag til torsdag, hvis du bliver
'håndværkerramt.' Døren står ulåst, og der er kaffe og the på kanden. 

 

Kære beboer i Solhusene

Så er renoveringen i gang. 

Lige nu arbejder vi i Solhusene 5, 7, 8 og 10 og i haverne og kældrene. 3-4
uger før din bolig skal renoveres, inviterer vi dig til informationsmøde. Her
fortæller vi, hvad der skal ske i din bolig under renoveringen. Du kan stille
spørgsmål og møde nogle af de folk, der vil have deres gang i Solhusene

Under så stor en byggeproces, kan det ikke undgås, at der sker ændringer.
Nogle beboere er desværre ramt af at være uden vand og afløb i deres køkken.  
Heldigvis har vi en række muligheder for at gøre det så tåleligt som muligt med
vand på trappen, adgang til køkkenet i fælleshuset og kompensation til
prøveblokken. Andre af jer har problemer med støv i kælderen. Der kommer
rengøringsfolk ud og gør rent i de ramte kælderrum, og håndværkerne lover, at
de fremover dækker ordenligt af.
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Ingen parkering på
Solporten
Flere af jer parkerer på Solporten,
men det må I desværre ikke. 

Det skyldes, at der på Solporten
skal være plads til lastbiler. Og
lastbilerne risikerer at ridse jeres
biler, hvis I parkerer på Solporten. 

I kan parkere på de øvrige
parkeringspladser rundt om i
Solhusene. Der er også gratis
parkering på Læhegnet,
Grønneledet, foran Minas Kebab
og over mod villaerne.

Mere info 

Du kan læse mere om
renoveringen på:
https://www.bo-vest.dk/solhusene-
renovering/

Molokkerne 
Det nedgravede affaldssystem, molokkerne, bliver ikke tømt foran Solhusene 8,
og derfor må I ikke bruge den. I stedet kan I bruge de andre molokker i
Solhusene. 
 

Beboerhuset er åbnet 

Byggepladsen
I skal bruge gangstien og ikke gå gennem
byggepladsen.

Det er meget vigtigt, at I overholder dette. For
at undgå arbejdsulykker, er der nemlig en
masse krav, I skal opfylde, før I kan få adgang
til byggepladsen. Samtidig er det vigtigt, at for
eksempel kranføren ved, hvor mange
mennesker der er på byggepladsen, før der
hejses tunge byggematerialer ind på pladsen.

https://www.bo-vest.dk/solhusene-renovering/

