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1. Lås på sopmolokerna 

Det är mycket sopor som läggs i våra moloker av personer som inte bor här i Rudan!  

Många i våra grannföreningar verkar tycka att det är väldigt bekvämt att kasta sina sopor hos oss i 
stället för att gå till rätt plats med dem. Det händer även att bilister som inte bor i Rudan stannar 
och kastar sina sopor hos oss. 

Att sätta lås på molokerna är en enkel åtgärd för att stoppa detta. Fler och fler fastigheter i Solna 
har lås på sina sopbehållare för att minska sopvolymerna och för att spara pengar. Dessutom 
undviker man att skrotsamlare och burkplockare river i metallbehållarna och har sönder dem. 

2. Rengöring av ventilationskanaler 

Ventilationskanalerna i våra lägenheter har aldrig rengjorts och nu efter sex års användning måste 
detta göras. I våra lägenheter sprids vitt damm och fin sand ut ur ventilationssystemet hela tiden. 

Boverket rekommenderar att ventilationskanalerna rengörs vart femte år. 

3. Uppställningsplatser för rollatorer och elrullstolar 

Det finns inga bra platser i våra hus där man kan ställa upp rollatorer och/eller elrullstolar. Sådana 
borde kunna anordnas i entréerna, gärna låsbara och med laddmöjlighet. 

4. Automatiska dörröppnare 

För att underlätta för alla boende som använder barnvagn, rollator eller rullstol bör automatiska 
dörröppnare installeras på ytterdörrarna. Det går att få kommunala bidrag för detta. 

5. Trevlig ute plats för oss vuxna 

Vi vuxna vill gärna ha en plats ute med bord och bänkar där vi kan samlas och prata, dricka kaffe 
mm. Vår gård är inte välvårdad och saknar fina rabatter och blommor, Braxens gård är en bra 
förebild för hur gården skulle kunna utformas. 

Lekplatsen närmast cykelhuset skulle kunna flyttas till gräsmattan vid förrådslängorna. Då kan en 
trivsam uteplats anläggas mellan hus 16 och 20. 

6. Gångvägarna på innergården 

Utanför entréerna ligger grovt krossat grus som fastnar under våra skor och följer med in i hissar 
och lägenheter, trots dörrmattorna. Betongplattor eller asfalt på gångvägarna skulle vara en bättre 
lösning.  
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7. Piskställning 

Ibland saknar man en plats där vi kan piska mattor. Vi yrkar att föreningen sätter upp en 
piskställning som föreningens medlemmar kan använda för mattor, sängkläder och annat. En plats 
kan vara på gräsmattan mellan Solgatan 16 och garaget. 
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