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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

På föreningens ordinarie stämma som
genomfördes den 18 maj var 30 medlem-
mar närvarande. Stämman granskade
föreningens verksamhet under det gångna
året och utsåg bl. a en ny styrelse.

Utöver ordinarie agenda så beslutade
stämman att avslå två motioner samt att
bifalla tre propositioner; 1) en festkommitté
ska till styrelsen föreslå ett arrangemang
av föreningens 50-årsjubileum; 2) ersätta
julgranen med en permanent flaggstång;
3) ändra föreningens stadgar till 2011-års
normalstadgar för HSB bostadsrättsför-
ening, version 5.

Festkommittén består av Kent Svensson,
L G Carlsson, P O Trelje, Katarina Karls-
son samt Harriet Jakobsson.

Då stadgeändringar kräver beslut vid två
på varandra följande föreningsstämmor så
kommer ärendet även att behandlas på
ordinarie föreningsstämma 2018.

TJUVAR

Om det ringer på dörren och några perso-
ner uppger att de t ex ska putsa fönster på
uppdrag av styrelsen så ska ni absolut inte
släppa in dem! De är bara ute efter att få
komma in i lägenheten och stjäla värdesa-
ker.

Styrelsen beställer aldrig denna typ av
tjänster åt de boende. I de fall styrelsen,
eller hantverkare på uppdrag av styrelsen,
behöver komma in i din lägenhet så avise-
ras du alltid i förväg.

För att försvåra för obehöriga att komma in
i våra trapphus så uppmanar vi samtliga
boende att inte ställa upp portarna utan
uppsikt under en längre tid.

NYA TRÄD

De träd som under hösten 2015 togs ner
pga. ålder, skador mm. har nu till viss del
ersatts av nya friska träd, bl. a japanska
prydnadskörsbär.

VATTNA BLOMMORNA

Nu har det hängts upp blomamplar vid
portarna. Dessa behöver givetvis vattnas
kontinuerligt annars dör de.

Vattning ska ske av de som bor i respek-
tive port – det är varken svårt eller be-
tungande. Ställ t ex en PET-flaska med
vatten innanför porten så vattnar den som
har vägarna förbi.

Döda växter kommer ej att ersättas så det
är upp till de boende om det ska se fräscht
ut vid porten.

HÅLL AVLOPPSSTAMMARNA RENA

Nyligen avslutades spolning av avlopps-
stammarna pga. att de var igensatta med
all möjlig gegga. För att undvika regel-
bundna och kostsamma spolningar så
uppmanas de boende att följa nedanstå-
ende som är saxat från skonahem.com
(Sköna Hem):

1. Spola inte ner matrester i vasken
När du spolar ner matrester i vasken riske-
rar det att fastna på insidan av rören vilket
gör att tillströmningen för vattnet blir
trängre och stopp kan bildas mycket lät-
tare. När du står mitt i matlagningen är det
lätt att låta exempelvis lök, spagetti och
mjöl (mjöl blir som cement i rören) att
slinka ner i vasken i tron att det inte gör
någon skada. Dock gör det bara saken
värre.

Gör istället: Håva upp matresterna med
din vaskrensare i plast eller med en bit
hushållspapper och släng sedan i kom-
posten.

2. Spola inte ner fett och olja i vasken
Allt fett som är flytande omvandlas och
stelnar när det kommer ner i rören – och i
det här fallet fungerar heller inte ens hett
vatten. När fettet väl svalnar så stelnar det
och bildar en propp hård som sten.

Gör istället: Torka ur stekpannan med
hushållspapper innan du diskar den.



3. Spola inte ner råa ägg i vasken
Det kanske inte låter så farligt att låta lite
rått ägg slinka ner i diskhon, men spolar
du varmt vatten efteråt så blir det omelett i
vattenlåset. Och det kan gå minst lika illa
att spola ner kallt vatten då det kan få äg-
gen att fastna rejält i samband med att du
sköljer med varmvatten gången efter det.

Gör istället: Hantera äggen över en bunke.
Blir det rester som ej går att använda?
Släng i komposten.

4. Spola inte ner målarfärg i vasken
Visste du att även vattenbaserade färger
innehåller farliga metaller och ämnen som
inte är bra för avloppet. Har du fått färg
över så spola inte ner det i vasken. Stryk
av så mycket du kan av färgen på tid-
ningspapper och lägg det sedan bland
hushållssoporna.

Gör istället: Tvätta av resterande färg från
penslarna genom att doppa dem i en om-
gång vatten i en burk. Titta till burken
några dagar senare, då bör färgresterna
sjunkit till botten och du kan hälla av den
klara vattenfasen. Lämna därefter färgs-
lammet till återvinningscentralen.

5. Spola inte ner stearin i vasken
Det här känns som en självklarhet för de
flesta. Men trots att många vet att stearin
inte ska spolas ner i vasken så är det lätt
att det ändå händer – när man står och
diskar sina ljusstakar. Även om det är lite
varje gång så kommer det förr eller senare
orsaka att det blir stopp i vasken.

Gör istället: Lägg ljusstakarna i en metall-
burk, häll därefter på kokande vatten och
låt sedan svalna. Det resulterar i att stea-
rinet flyter upp till ytan och bildar en kaka.

6. Spola inte ner gips, puts, spackel
och betong i vasken
Det här känns också som självklart för
många, men ärligt talat så kan det lätt
slinka ner exempelvis gips i vasken efter
att barnen lekt med det tidigare under da-
gen – och verktygen väl ska sköljas av.
Fast vi tänker inte skylla på enbart föräld-
rar, det här gäller alla som glömmer av sig
och sköljer spackelspaden eller svampen
som man använt och arbetat med. Det här
förstör verkligen rören.

Gör istället: Skölj verktygen och tvätta
även händerna i en hink. Låt det sedan
stelna och lämna därefter på återvinnings-
centralen.

7. Spola inte ner kaffesump i vasken
Du har säkert fått höra att kaffesump i
vasken river bort beläggningar i rören, och
därför har du använt det för att rensa upp
efter allt annat som råkat slinka ner i vas-
ken. Har du hittills inte lyckats åka på en
propp i röret så är det ju bra. Men kombi-
nationen av gammalt fett och kaffesump
resulterar lätt i en propp. Värst av allt är
sumpen från kokkaffe.

Gör istället: Släng sumpen i komposten.

8. Spola inte ner kaustiksoda i vasken
Många använder gärna kaustiksoda när
det proppat igen i rören. Visst, det kanske
inte skadar rören (om du har tur) men
skulle inte proppen lösas upp så måste du
eller en rörmokare sedan handskas med
det frätande giftet.

Gör istället: Använd bakpulver, såpa eller
diskmedel och häll därefter kokande vat-
ten i diskon. Gör detta regelbundet. Fun-
gerar det inte så får man rensa manuellt
eller kontakta felanmälan.

ÖPPETTIDER

Expeditionen och containern avsedd för
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid
följande datum:

· 15, 29 juni
· 24 augusti
· 7, 21 september
· 5, 19 oktober
· 2, 16, 30 november
· 14, 28 december

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 10 00 och när containern
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.
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