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Sopor i trapphusen 
Det förekommer tyvärr att sopor ställs 
ut i trapphuset innan de blir slängda i 
sopkärlen. Detta bör vi försöka undvika 
eftersom det både luktar och ser illa ut. 
Var snäll och behåll dina sopor i 
lägenheten tills du går ut med dem! 

Boendeansvarig 
Sandra Noaksson, styrelseledamot och 
boendegruppsansvarig, har valt att 
lämna styrelesen på grund av tidsbrist. 
Alexandra Jonsson tar över ansvaret 
för boendegruppen.  

Sopkärl i sophusen 
Var vänliga och flytta inte omkring 
sopkärlen vid sopstationerna. De 
måste stå på viss ledd och i viss 
ordning för att kunna tas ut ur husen 
och tömmas. Synpunkter lämnas till 
Mai Eklind eller Kerstin Ylén.  

Tvättmaskiner 
I tvättstugorna installeras efter hand 
nya tvättmaskiner eftersom de gamla 
är utslitna och kostsamma att reparera. 
En ny tvättmaskin kostar 30 000 kr och 
styrelsen vädjar till alla att vara rädda 
om dessa dyrgripar. 

Sophantering 
I våra grovsop- och 
källsorteringsutrymmen står alltför ofta 
felaktigt sorterade sopor. Att ställa in 
byggavfall, kemikalier, bildäck eller att 
lägga grovsopor i källsorteringen 
medför en extra kostnad för alla oss 
som bor i föreningen eftersom detta 
då måste hållas efter av vår 
förvaltning. Vi bor i en 
bostadsrättsförening vilket innebär att 
vi kan hålla nere kostnader genom att 
vara rädda om vår boendemiljö. 
 
Det är fortsatta bekymmer med 
hushållssoporna i 1-6 och 
arbetsgruppen kommer under våren att 
jobba fram ytterligare förslag till 
förbättringar i sophuset. 
 

Huvudsäkring 
Om en huvudsäkring går i fastigheten, 
ta kontakt med husombudet i ditt hus 
eller i grannhuset. Styrelsen kan också 
vara behjälplig vid en sådan situation. 
Att kontakta Securitas för ett 
"proppbyte” kostar 2000 kr och är en 
onödig kostnad. 
 
Bokningsnycklar i tvättstugor 
Var snälla och ta bort cylindern 
(bokningsnyckeln) från er bokade tid 
när ni lämnar tvättstugan så att vi alla 
kan se när det finns en ledig tid. 
 
 

Rensning källare 
De föremål som står utanför förråden i 
källarutrymmena kommer nu att tas 
bort. Gångarna ska hållas rena ! 
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