
Årsstämma 
Årsstämman är sa  ll den 22:a  november.  Se-
parat kallelse kommer skickas ut i vanlig ordning. 
Lokalen är samma som förra året, Kilsmogatan. 
 
Städdag 
Höststäddagen blir lördagen den 20:e  oktober. 
Container för grovsopor och e  kärl för små-
elektronik kommer finnas utanför norra soprum-
met och man får slänga mindre grovsopor och 
småelektronik där precis som i våras. 
 
Nya soprumsgolv 
Som ni förmodligen märkt har vi nya golv i  
soprummen sedan 10:e September. De nya gol-
ven är både kemikalie- och oljebeständiga samt 
halkskyddade. De är därmed också mer lä stä-
dade. Vi tackar Injo Golv för e  bra u ört arbete. 
 
SKADEGÖRELSE I SOPRUM! 
Den 25:e Sep. upptäcktes det a  någon med våld 
sli t loss ba eriholken från väggen i södra 
soprummet, förmodligen skedde det dagen / 
kvällen innan. Om någon se  något tar vi gärna 
emot ps. Väggen är nu skadad och måste lagas. 
De a orsakar helt onödiga kostnader för före-
ningen och det drabbar alla som bor här.  
Vi kommer nu på allvar överväga kameraöver-
vakning i soprummen framöver och folk som 
medvetet förstör kommer polisanmälas. 
 
Sophantering 
Vi måste påpeka a  man inte ska slänga vätskor 
i soporna; Det borde vara uppenbart a  vätskor 
som oljor, mjölk, yoghurt, soja, kö sa er, alko-
hol m.m. absolut inte ska slängas i soporna. Om 
påsen inte är tät (vilket den aldrig är) rinner det 
ut på golvet i soprummet och börjar lukta, det 
bildas bakterier och mögel på golvet som blir en 
sanitär olägenhet som alla sen måste kliva i. Nu 
sist är det även någon som slängt ka sand direkt 
i sopkärlet, det får man såklart inte göra! 
e ersom kärlen har hål ned ll har ka sanden 
runnit ut på golvet. Tänk ll lite innan ni slänger 
era sopor, det är inte svårt a  slänga sopor rä . 

Grovsopor 
Föreningen har for arande inget grovsoprum 
och det betyder fortsa  a  man inte  får  slänga 
grovsopor I soprummen eller på föreningens 
område. Grovsopor och elektronik ska slängas på 
Återvinningscentral eller i container på städda-
gar. 
I samband med a  vi förbä rat soprummen 
kommer vi besluta a  införa vite för den som 
slänger grovsopor eller kommersiella sopor på 
föreningens område. Den som hädane er gör 
det på föreningens område och kan bli iden fie-
rad kommer därmed bli debiterad en bor ors-
lingsavgi . Den som hyr ut i andra hand är an-
svarig för a  andrahandshyresgästen också följer 
föreningens regler och är den som blir debiterad. 
 
Klo ersanering klar 
Komple  sanering av cykelförrådet utanför 3:an 
är nu u örd och man har målat om ytan och lagt 
på e  klo erskydd, så hädane er kommer vi fort 
kunna ta bort eventuellt ny  klo er från väggen. 
 
Snöröjning 
Föreningen har tecknat ny  avtal om snöröjning 
med företaget TEEK som börjar gälla nu i vinter, 
vi hoppas på en förbä ring jämfört med de två 
senaste årens snöröjning. 
 
Markförbä ringar och pla läggning 
Entréerna vid Hovstagränd 3,5,7 har nu börjat få 
sina nya gångvägar med pla or, de kommer 
även få y erligare markförbä ring under hösten 
 
Trappan i slänten 
Trätrappan i backen ll Hagsätravägen har fort-
sa  blivit sämre. Flera personer har frågat oss i 
styrelsen hur föreningen ska underhålla trappen 
framöver. Och svaret är enkelt, den ligger på 
kommunal mark och föreningen kan inte göra 
ingrepp på kommunens mark. Ärendet har tagits 
upp med kommunen.  
 
For  English  speakers,  please  visit  our  website 
for the English version of this newsle er 
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