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Kære Beboer i Solbyen
Ejerlavets bestyrelse er glad for, at mange beboere fortsat støtter bestræbelserne for at skærme Solbyens
kvaliteter og det visuelle miljø.
Den rundspørge vi lavede for et par uger siden, resulterede i, at 70 % af alle husstande besvarede henvendelsen. Af disse svar gik næsten 83 % ind for, at vi fortsat er omfattet af en fællesordning i stil med hvad vi har
i dag.
Bestyrelsen besluttede derfor på et møde den 22. november, at meddele Aalborg Renovation, at vi ønsker en
fortsættelse af en fælles ordning for håndtering af affald. Dette skete den 25. november.
Vi er godt klar over, at nogle vil føle ulemper, når den nye ordning er fuldt gennemført, men vi håber, at
dette opvejes af, at vi fortsat kan bo i en attraktiv og smuk haveboligbebyggelse, som ofte fremhæves i fagbøger og dagspresse. En væsentlig forudsætning for dette er, at principperne i den bevarende lokalplan for
området fortsat nyder opbakning blandt beboerne.
På spørgsmålet om, hvornår vi får containere til restaffald (husholdningsaffald) oplyser den ansvarlige medarbejder hos Aalborg Renovation, at det næppe bliver før engang i 2017 (efteråret?).
Nogle beboere i den østlige del af Solbyen har allerede fået leveret sorte plasticcontainere til pap og metal.
Vi skal derfor anmode de pågældende om at stille beholderne, så de kan ses fra vejen. Kommunen vil derefter samle dem ind i løbet af et par uger.
I har måske bemærket, at containeren (kuben) til pap og papir ved legepladsen er blevet suppleret med en
blå kube til plast og metal. Kommunen har også placeret en såkaldt ’molok’ ved p-pladsen på Strøybergsvej
til erstatning for nogle af dem, der stod i forvejen.
Hvis du ønsker at se den skrivelse, vi rundsendte for at par uger siden, kan du se den på Ejerlavets hjemmeside.
På Aalborg Renovations hjemmeside, www.retænk.dk kan du finde alle detaljer om, hvilken slags affald, der
hører under de forskellige affaldskategorier. Når de nye containere til erstatning for papirsækkene bliver omdelt, vil der følge nødvendigt informationsmateriale med.
For at lette yderligere information, opfordres alle til at tilmelde sig nyhedsbrevet på Solbyens hjemmeside.
www.solbyen.dk Derudover, vil der løbende på hjemmesiden blive orienteret om yderligere nyt i sagen.
På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne takke for jeres engagement i denne sag.
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