
Sophantering 

 

 I föreningen har vi kvar sopnedkast. På många håll så har man gått 
över till stora behållare utomhus.  Styrelsen har velat undvika denna lösning av flera skäl. 
Dels är inte dessa kärl helt slutna och kan speciellt sommartid förorsaka lukter. Dels är det 
besvärligt för många äldre att behöva ge sig ut med flera trappsteg och kanske otjänlig 
väderlek. 

 En förutsättning för att vi skall kunna behålla sopnedkasten är att vi hanterar dom på rätt 
sätt. Tyvärr görs inte detta alltid. Det förekommer både flaskor kartonger, 
mjölkförpackningar och burkar. Sådana saker skall inte slängas i sopnedkasten utan bäras ut 
till återvinningskärlen. Det är också så att man inte sluter till påsar o.d som används till 
sopor. De bruna påsarna går i särskild avdelning. Dessa får endast användas till 
komposteringsbart material. Alla sopor vägs idag, om vi slänger återvinningsbart i soporna så 
kommer vi att få betala avgift i onödan. Det är också så att jordens resurser inte är oändliga 
och material som kan återvinnas skall inte gå till förbränning. 

 

Tvättstugorna 

Även här gäller att återvinningsbart plast- och kartongmaterial skall läggas i behållarna för 
återvinning och inte bland soporna. 

I tvättstugorna finns anslag om att man skall rengöra tvättstugor efter användandet. 
Detsamma gäller tork-och mangelrum. Detta fungerar dåligt och måste bli bättre. 

 

P-platser 

Det meddelas att det nu finns ledig kapacitet för såväl bil, mc och mopeder 
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Odlingslotter 

 

 

 

 

Det meddelas att intresset varit stort för odlingslotter och alla lotter är nu uthyrda. 

  

Barnvagnsrummen 

I Barnvagnsrummen får det endast vara barnvagnar, småbarns ute leksaker. Det får inte 
placeras vuxencyklar och absolut inte motordrivna fordon. Vi kommer även att kontrollera 
att ovanstående reglerna efterlevs. 

 

Fimpar på marken och i Garaget 
 Man kan tydligen inte informera för mycket om att man inte skall slänga fimpar på vårt område . Var 
vänliga och respektera detta. 

 

 Tapetbord och borrmaskin för utlåning  

Ni vet väl att det finns tapetbord och slagborrmaskin (Hilti) att låna. Kontakta fastighetsskötaren: 
031- 49 24 49 

 

Pubafton 
Vid pubafton i november hade vi förutom det sedvanliga mat och dryck ett musik-quiz. Om det var 
det senare som var speciellt lyckat vet vi inte. Men man efterfrågade fler pubaftnar. Om det blir 
någon mer i vår är tidpunkten ännu inte bestämt.    


