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SOPHANTERING

Återigen gör vi ett nytt försök att informera
om vad som gäller avseende sophante-
ringen i vår förening. Vi gör det för att åter-
igen märker vi att det slarvas, medvetet
eller omedvetet.

Att ha en återvinningsstation inom före-
ningen är inte att betrakta som en själv-
klarhet, utan det ska ses som en service
till medlemmarna. Men börjar kostnaderna
pga. de boendes slarviga sophantering
rusa iväg så kommer styrelsen ifrågasätta
återvinningsstationens existens.

Inne i återvinningsstationen, dvs. det mel-
lersta sophuset, som är tillgänglig 7 dagar
i veckan mellan kl. 06.00–21:00 får endast
följande avfall slängas:

· tidningar och returpapper,

· pappersförpackningar,

· plastförpackningar,

· metallförpackningar,

· glasförpackningar (både färgat och
ofärgat),

· elavfall,

· batterier,

· vitvaror,

· glöd- och lågenergilampor.

Återvinningsstationen är inte ett grov-
soprum!
Förutom vitvaror som ska ställas på mar-
kerad golvyta så ska allt avfall slängas på
avsedd plats – inte slängas/ställas på gol-
vet!
Stora kartonger kan med fördel plattas till
och vikas ihop innan de slängs i kärlen –
på så sätt får fler kartonger plats i baljan.
Grovavfall ska slängas i containern i övre
sophuset eller så lämnar du själv till åter-
vinningscentralen i Jordbro. Som grovso-
por räknas möbler, barnvagnar, cyklar,
etc. OBS! Elavfall får inte kastas i denna
container.

Byggavfall i samband med renovering av
lägenhet lämnar du själv till återvinnings-
centralen i Jordbro. Det är du som lägen-
hetsinnehavare som ansvarar för att ditt
byggavfall forslas bort.
Miljöfarligt avfall såsom bilbatterier, na-
gellack, hårspray, färgrester, limrester,
lösningsmedel, spillolja, bekämpningsme-
del, lackrester, rengöringsmedel, spray-
burkar, syror, kalklösare, ammoniak och
lut lämnar du själv till återvinningscen-
tralen i Jordbro.
Miljöfarligt avfall får under inga omstän-
digheter slängas i de utvändiga sopskåpen
eller i containern i övre sophuset. Detta
framför allt för explosions- och brandris-
ken.

Läkemedelsrester lämnar du tillbaka på
närmaste apoteket.

SKRÄP I KÄLLARGÅNGAR

Tänk på att inte spara möbler eller något
annat skräp i källargångar, det ger ett
ovårdat intryck och kan bli hinder ifall det
skulle hända något i källaren, källargång-
arna är dessutom brandskyddsvägar.

Transportera bort dina saker på en gång
eller använd containern som är avsedd för
grovsopor.

SOPPÅSEN

Släng inte dina soppåsar utanför sop-
skåpen, i buskagen eller i soptunnorna –
fåglarna sliter sönder dem, vilket resulterar
i att matrester och annat avfall sprids ut.



50 ÅR

Lördagen den 30 september firade före-
ningen att det var 50 år sedan som husen
var klara för inflyttning.

Festen gick av stapeln på gård 5 och de
som var där tyckte att det var en fantas-
tiskt trevlig tillställning med god mat och
dryck därtill; de' va' tjo och tjim och inge'
annat.

VÄNTAR DU BESÖK TILL JUL?
Föreningen förfogar över två lägenheter
som kan hyras för kortare tid, max 7 dygn i
sträck. Kostnaden är 200 kr per dygn.

Lägenheterna kan inte hyras för perma-
nent boende utan är avsedda för med-
lemmar som har tillfälliga gäster. De finns i
port 211 samt port 227 och är fullt inredda,
inklusive TV. Det enda hyresgästen behö-
ver ta med är sängkläder och handdukar.

Lägenheterna bokas enligt anslag i porten.

BALLOFIX

Ett tips är att man emellanåt ”motionerar”
sina Ballofixer annars riskerar de att kalka
igen och då blir det svåra att vrida på. Så
ta för vana att någon gång i halvåret
stänga och öppna ventilen ett par gånger.

MATA INTE DJUR OCH FÅGLAR

Det är inte tillåtet att mata djur och fåglar.
Stora fåglar som skator, kajor, duvor och
fiskmåsar förorenar när de lockas till den
mat som kastas eller sätts ut. Måsar häck-
ar dessutom på våra hustak.

Utfodring kan även dra till sig råttor, möss
och ohyra som kan ta sig in i husen och
skapa sanitära olägenheter.

ÖVERVAKNING

Någon gång under natten mellan lördag
30 september och söndag 1 oktober så
utsattes en av föreningens boende för ett
bilbrandsattentat och hela bilen blev ut-
bränd. Ytterligare en bil fick brandskador.

Pga. denna händelse så kommer styrelsen
undersöka möjligheten till kameraövervak-
ning av nedre parkeringen, den bakom
port 227-229.

DROPPAR KRANEN?
Kan du inte åtgärda det själv så ska du
kontakta felanmälan på tel. 010 442 11 00.

Föreningen står för kostnaden om en kran,
blandare eller toalett är otät och droppar.
Blandare och kranar måste dock vara av
märket FM Mattsson eller Mora (inga lyx-
modeller).

MARKSKÖTSEL OCH SNÖRÖJNING

Styrelsens kontaktperson gentemot mark-
skötsel och snöröjning är fr. o m den 1
oktober ledamot Bengt Jonsson.

Har man som boende synpunkter på
markskötseln och snöröjningen så ska
man i första hand vända sig till Bengt.

ÖPPETTIDER

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

· 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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