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Oktober månads stormöte
Månadens stormöte äger rum söndagen den 12 oktober kl. 16.00 – 17.00. Fika före stormötet.
Det är husgruppen Vitsippan som håller i stormötet (ordförande, sekreterare, en justerare) och
bjuder på söndagsfika.

Information från styrelsemötet den 14 september:
Styrelsen beslutade att föreningen ska köpa in en juicepress, två basketkorgar till planen bakom
garaget och en ny och bättre projektor till cafeet.
Man beslutade också att det utöver årsstämman i maj ska finnas möjlighet att kalla till
extrastämma i samband med stormötena i februari, september och november för
ombyggnadsärenden.
På grund av upprepade stölder på parkeringen ska styrelsen undersöka möjligheterna till bättre
belysning respektive övervakningskameror.
Den 6 oktober börjar NeAx från Veberöd att lägga om takpappen på förråden, garaget och
carportarna.
Även bygget av redskapsboden påbörjas inom kort. Dit kommer trädgårdsredskapen och
gräsklipparna att flytta.

Nya bybor
Vi hälsar Ingrid och Johan Kronholm hjärtligt välkomna till Solbyn. Dom har flyttat in i lägenhet 42.
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Anteckningar från stormöte 14 september
1. Anmälan av ordförande, sekreterare, en justerare
Ordförande Ingvar Nilsson; sekreterare Barbro Behre; justerare Ingeborg Löfgren.
2. Fastställande av dagordning
Godkändes.
3. Genomgång av anteckningar från föregående möte
Byte av armatur: inte hänt så mycket än.
Handgräsklipparna: de gamla blir inte åtgärdade (finns minst en ny);
Inventarielista: på gång.
4. Rapport från styrelsen
Bom uppsatt, viktigt att den stängs!! Jourgruppens ansvar (?)
Undran: Kommer brandbil förbi?
5. Rapport från intressegrupperna
Markgruppen: Förskolan vill byta ut valnötsträdet mot ölandstok. Markgruppen försöker rädda
trädet, annars byta ut mot ett annat träd.
Körsbärsträden: prata med markgruppen om man vill åtgärda.
Eventuellt slå ihop markgruppen o verkstadsgruppen.
Ogräs på grusgångarna: husgruppernas ansvar!
Tips till markgruppen inför markdagen, lämna gärna!
Odlingsgruppen: Man måste börja ta halm längs cykelvägen för att ge plats åt den nya barkmullen.
6. Vicevärdspunkter
Ej närvarande, valarbetade.
7. Finns det intresse att köpa in en juicepress till Solbyn?
Efter diskussion kom stormötet fram till att man föreslår styrelsen att köpa in en gemensam
juicepress.
8. Visioner om Solbyn framöver – tankar, idéer…
Inget denna gång.
9. Övrigt
Faddersystemet diskuterades, förslag att vicevärden tar över ansvaret igen.
Övervakningskameror och bättre belysning på parkeringen (med anledning bland annat av
bensinstölderna) diskuterades.
10. Fritt Forum
11. Mötet avslutas
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Från vicevärden
Det stundar kallare tider = behov av fungerande element! Kolla era element å det snaraste, så att
ni inför stundande gemensam reparationsdag vet om ni har behov av elementreparation/utbyte!
Ja, det stundar alltså en reparationsdag, förmodligen i mitten av november, kanske lite tidigare. Ni
får en lapp i brevlådan att fylla i och å det snaraste lämna till mej i brevlådan vid dagis.

Hej!
Vi i festgruppen har fått lite manfall på sistone, och längtar efter fler som är sugna på att vara med!
Vår uppgift är att se till att det händer festligheter några gånger om året. Och vi har väldigt trevliga
planeringsmöten.
Skriv till någon av oss, eller dyk upp på nästa möte: Egino Pizzeria och Restaurang, torsdag 6
november kl. 19.
Hjärtligaste hälsningar från festgruppen
Ingeborg, Ulla-Gerd, Mats och Lotta

Om kadmium i askan från brända träd
Göte hade i ett radioprogram hört att det fanns anledning att vara försiktig med utspridande av aska
pga. de ganska höga halterna av tungmetallen kadmium.
Jag kontaktade kommunens miljöförvaltning och fick följande svar, som jag tänker kan vara av
intresse för våra läsare:
Hej Sven-Bertil.
Det finns inga enkla konkreta svar. Som så ofta är det en bedömningsfråga och fråga om sunt
förnuft.
Om askan läggs runt buskar mm i rabatter är det ju fråga om växterna har behov av en pH-höjning?
Där kan den ju annars spridas lite oftare utan att man riskerar hälsan – men om det är grönsaksland
så ska man vara mer försiktig. Ett tunt lager (mer som ett damm) i trädgårdslandet ett par ggr per år
är nog OK. Sedan beror det på vad man odlar – vissa växter tar upp Cd mer än andra. Sedan
variera typen av jord från plats till plats – vissa jordar har redan ett visst mått av naturligt Cd i sig
tex. Lantbruksuniversitet kan nog ge en del svar.
Jag antar att den största delen av askan inte kan tas om hand på en liten BRF-tomt/lott. Då kan den
läggas väl inslagen i en påse som vanligt hushållsavfall – väl släckt förstås. Förpacka den ordentligt
så inte renhållningen får askdamm över sig.
Mvh
Roger Holm
Miljöinspektör
Lunds kommun, Miljöförvaltningen
Tel : 046 – 355624
roger.holm@lund.se
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SOLBYNS KALENDARIUM
VAD?

NÄR?

VAR?

Oktober månads
stormöte

Söndag 12 oktober kl. 16.00, fika före

Kafét

November månads
stormöte

Söndag 9 november kl. 16.00, fika före

Kafét

Jourgrupp
Oktober: Vitsippan
November: Blåsippan

Stormöte
söndagen den 12 oktober kl. 15.45 – 17.00
(fika första kvarten)

Förslag till dagordning
1. Anmälan av ordförande, sekreterare, en justerare
(för sekreteraren gäller att hen är ansvarig att förse Solbybladsredaktionen
med mötesanteckningar samt att sätta upp anteckningarna utanför tvättstugan)
2. Fastställande av dagordning
3. Genomgång av anteckningar från föregående möte
4. Rapport från styrelsen
5. Rapport från intressegrupperna
6. Vicevärdspunkter
7. Visioner om Solbyn framöver – tankar, idéer…
8. Övrigt
9. Fritt Forum (i mån av tid) – kommer inte med i protokollet
10. Mötet avslutas
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