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Detta informationsblad kommer till stor del
handla om sophantering, skräp och avfall.

Trots upprepade försök att informera om
vad som gäller avseende sophantering så
känner styrelsen att budskapet inte har
gått fram till fullo. Tyvärr verkar det fortfa-
rande finnas medlemmar som av olika
anledningar inte tycker att de behöver följa
föreningens gemensamma regler.

På mittuppslaget i detta informationsblad
finns samlad information om vad som gäl-
ler avseende sophantering, skräp och av-
fall.

Om styrelsen inte omgående ser en mar-
kant förbättring av sophanteringen så
överväger vi att bl. a stänga igen återvin-
ningsstationen (det är den service som
tillhandahålls i mellersta sophuset).

STAMBYTE RUNT HÖRNET?
Styrelsen har påbörjat en förstudie där
behovet av att åtgärda avloppsstammarna
ska ses över. HSB Konsult kommer att
bistå med sin expertis.

Generellt sett så säger man att avlopps-
ledningar av gjutjärn håller i 40-50 år.

Då våra fastigheter är 50 år så är det tro-
ligt att förstudien kommer fram till att
stammarna behöver åtgärdas och då ska
flera överväganden göras; Vad kan styrel-
sen besluta själva och vad ska förenings-
stämman ta ställning till? Vilken åtgärd är
mest kostnadseffektiv, stambyte eller re-
lining (plastbeklädning av rörets insida)?
Vad kostar de olika metoderna? Vilka ent-
reprenörer ska anlitas?

Stambyte/relining kommer inte påbörjas
förrän tidigast 2019.

VALBEREDNINGEN

Vill du engagera dig i ditt boende och är
beredd att lägga ner tid samt är intresse-
rad av styrelsearbete? Ta då kontakt med
valberedningen, se anslag i portarna.

DROPPAR KRANEN?
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). Felanmäl det som är trasigt via
tel. 010 442 11 00, så åtgärdar fastighets-
skötaren felet.

Om du har valt att installera blandare av
annat märke får du själv stå för hela kost-
naden vad gäller byte eller reparation. Om
byte görs av blandare gäller enbart blan-
dare av standardtyp. Väljer du en dyrare
variant (av godkänt märke) får du själv stå
för mellanskillnaden.

Vid reparation eller installation av vatten-
ledningar i lägenheten ska en s.k. Ballofix
(avstängningsventil) installeras. Förening-
en står för kostnaden (inkl. arbetskostna-
den) vid montering av Ballofix.

PORTARNA SKA HÅLLAS STÄNGDA

Våra portar får inte hållas öppna under
längre tid.

Varför inte? Föreningen lät installera ett
elektroniskt låssystem bl. a för att undvika
oinbjudna gäster (läs tjuvar) i våra fastig-
heter. Nyligen har vi upptäckt uppbrutna
källardörrar och spår efter personer som
har övernattat i källaren – detta måste vi
givetvis hjälpas åt att förhindra.

En annan anledning till att portarna ska
hållas stängda är att utekatter inte ska
kunna ta sig in i trapphusen och eventuellt
göra sina behov där. Som ägare av hund
eller katt har du ansvar att hålla uppsikt
över dessa så att de inte förorenar eller
stör omgivningen.



SOPHANTERING

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.

HÅLL AVLOPPSSTAMMARNA RENA

För att undvika regelbundna och kost-
samma spolningar av avloppsstammarna
så uppmanas de boende att följa nedan-
stående som till stor del är saxat från sko-
nahem.com:

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 matres-
terna med din vaskrensare i
plast eller med en bit hus-
hållspapper och släng sedan i
komposten.

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 fal-
let 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 dis-
kar 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
metallburk, häll därefter på ko-

kande vatten och låt sedan
svalna. Det resulterar i att

stearinet flyter upp till ytan
och bildar en kaka.

6. Spola inte ner gips,
puts, spackel och be-
tong 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 dagen –
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.

9. Toaletten är ingen papperskorg
Spola aldrig ner skräp i toaletten – spola
bara ner toapapper, kiss och bajs!

Följande är exempel på sådant som inte
får spolas ner i toaletten:

· Bindor
· Blöjor
· Bomull
· Cigarettfimpar och snus
· Fiskar
· Hushållspapper
· Hår
· Kattsand
· Kemikalier, t ex färg och nagellack
· Kondomer
· Läkemedel
· Löständer
· Matolja och fett
· Stomipåsar
· Strumpbyxor
· Tamponger
· Tandtråd
· Tops
· Tuggummi
· Våtservetter

SKRÄP I KÄLLARGÅNGAR

Tänk på att inte spara möbler eller något
annat skräp i källarnas gemensamhetsut-
rymmen. Dessutom är källargångarna
brandskyddsvägar och då kan löst bråte
hindra framfart.

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



FÖRENINGSSTÄMMAN

Föreningens årsstämma hålls den 17 maj.

Stämman är föreningens högsta beslu-
tande organ och där granskar medlem-
marna föreningens verksamhet under det
gångna året och utser ny styrelse. Stäm-
man utser även revisorer och valbered-
ning. Valberedningen kan kontaktas enligt
anslag i portarna.

På stämman ska styrelsen lägga fram års-
redovisning, revisionsberättelse samt ba-
lans- och resultaträkning. Beslut ska fattas
om hur vinst eller förlust ska disponeras.
Och inte minst, stämman beslutar om den
ska ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
eller inte.

FÖNSTER

Det är dags att kontrollera målningen på
era fönster.

Du vet väl att du som medlem själv ansva-
rar för målningen av fönster och fönster-
karm. Därför bör du regelbundet kontrol-
lera att färgen inte håller på att släppa.
Gör den det så är det hög tid att åtgärda
detta. Det enda som föreningen ansvarar
för är det som är synligt från utsidan då
fönstret är stängt.

Passa samtidigt på att kontrollera stäng-
ningsmekanismen så det är lätt att stänga
fönstren, är det trögt så kan du smörja
med lite låsolja.

FELANMÄLAN

Vid fel i lägenheten, eller i fastigheterna i
övrigt, t ex tvättstugor, entréer etc. görs
felanmälan via HSB Servicecenter på tel.
010 442 11 00.

Felanmälan kan även göras via webben,
se www.alfageln.net

HSB Jour får endast tillkallas vid fel
som är akut och som måste avhjälpas
omedelbart!

Ta kontakt med någon ur styrelsen innan
du kontaktar HSB Jour. Det är endast vid
akuta fel, t ex sprucken vattenledning, som
du får ringa HSB Jour på tel. 695 00 00.

Om proppen går och din lägenhet blir
strömlös så ska du i första hand ringa till
någon i styrelsen. Endast om du inte får
tag i någon ur styrelsen eller om strömlös-
heten inträffar under obekvämt klockslag
(t ex på natten) så får HSB Jour tillkallas.

NY MARKENTREPRENÖR

Markentreprenören har sagt upp avtalet
när det gäller markskötsel (klippa gräs
etc.).

En upphandling har nu påbörjats och sty-
relsen räknar med att en ny markentrepre-
nör är kontrakterad i god tid innan våren
ska göra entré.

KLOTTER

Periodvis besöker klottrare vårt område
och skriver sina s.k. taggar på bland annat
våra fasader. Detta är givetvis ett otyg
som vi försöker hålla efter så snabbt som
möjligt.

Om man som boende upptäcker att någon
har klottrat så ska det felanmälas via HSB
Servicecenter på tel. 010 442 11 00 eller
via webben, se www.alfageln.net

ÖPPETTIDER

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

· 22 mars
· 5, 19 april
· 3, 31 maj
· 14, 28 juni

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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