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SLARV MED SOPORNA

Genom åren har vi kontinuerligt på alla
möjliga sätt informerat de boende om vilka
regler som gäller inne i mellersta sophu-
set/återvinningsstationen. Men tydligen
har vi inte lyckas nå fram till alla. Slarvet
har eskalerat och det innebär merarbete
och en högre kostnad för föreningen (dig i
slutändan).

Styrelsen överväger nu att permanent
stänga igen detta sophus om det inte om-
gående blir en markant förbättring.

Grovavfall får inte slängas i mellersta
sophuset/återvinningsstationen!

Grovavfall ska slängas i containern i övre
sophuset eller så lämnar du själv till åter-
vinningscentralen i Jordbro. Som grovso-
por räknas porslin, möbler, blomkrukor,
barnvagnar, cyklar, etc.

FÖRSLAG OCH IDÉER

Om du har ett förslag som du tror kommer
att gagna föreningen och dess boende så
kan du när som helst kontakta styrelsen.

Vill du att ditt förslag (motion) ska behand-
las på kommande ordinarie årsstämma i
maj 2019 så måste du skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen före februari månads
utgång.

CYKLAR

Den tidigare aviserade cykelrensningen är
nu genomförd.

Om du saknar din cykel så har den varit
omärkt och betraktats som skrot i sam-
band med rensningen. Men hav förtröstan,
den är undanställd och kan återfås mot
beskrivning – ta kontakt med någon i sty-
relsen för att återfå den.

I april kommer föreningen att sälja (till bo-
ende) de cyklar som ingen vill kännas vid.
De som blir kvar kommer att skrotas.

GÄSTLÄGENHETERNA

Kostnaden för att hyra någon av de två
gästlägenheter som föreningen förfogar
över sänks till 200 kr per dygn.

Bokning av lägenheterna sker enligt an-
slag i portarna.

ÖPPETTIDER

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

· 27 december
· 10, 24 januari
· 7, 21 februari
· 7, 21 mars
· 4, 18 april
· 2, 16 maj
· 13, 27 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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