
Beboermødet  
Mandag d. 14. november kl. 19:00 

11. sal 
Dagsorden er omdelt i postkasserne og de indkomne forslag til pkt. 6 er:  
 

A.  Forslag om, at prisen for leje af sovefaciliteterne på 11. sal nedsættes til kr. 50,-  
 Forslaget omhandler prisen på Hotellet, Jomfruburet og Sovesalen.  
 Prisen vil forsat være kr. 100,- på Nord- og Sydværelset. 

B. Forslag om, at køkkenet ved sovefaciliteterne i stueetagen omdannes til ekstra sovefacilitet 
 til samme pris som Nord og Sydværelset. 

C. Forslag om, at der i samarbejde med beboerservice og efter behov kan opsættes et offentligt
 festivaltoilet i parken, som tømmes af udlejeren. Så de hjemløse vælger det, frem for steder 
 hvor vi træder i det (som flere på kollegiet har oplevet at gøre) og så børnene igen kan lege i 
 buskene uden problemer. ”Jeg ville ønske at det offentlige tog sig af toiletter til de hjemløse, 
 men siden de ikke gør det, så tænker jeg det her er en bedre løsning end hvordan det er nu.” 

 
Ligesom i resten af verden, har demokratiet på Solbakken brug for din indsats og stemme, så vi glæder til at 
se dig til beboermødet. Under mødet vil vi glæde med lidt godt til ganen.  

Beboerrådet har modtaget en række forslag til kollegianerforeningen, disse er sendt videre og vil komme 
med på næste kollegianerforeningens næste fællesmøde. Kollegianerforeningen tager sig af Solbakkens 
sociale liv, såsom fester, fællesspisning, værksted og ladcykler. Beboerforeningen tager sig af Solbakkens 
byggesten, husleje, husorden, sagt med andre ord Solbakkens infrastruktur og din bolig.  
 

 
Kollegianerforenigen informerer:  5. december kl. 17:30 Julefrokost på 11. sal 
     -Er du i et udvalg eller vil i et  
     udvalg, så meld dig til på  
     ledelsen@solbakken.dk, skriv hvor 
     mange I kommer og evt. allergier 
     eller diæt.  

   5. december kl. 19:00 Fællesmøde på 11. sal 
     -Forslag til dagsorden modtages 
     senest d. 30. november på   
     ledelsen@solbakken.dk 
 
Beboerforeningen informerer:  5. december kl. 20:00 Beboerrådsmøde på 11. sal 
 


