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I din hand håller du Miljöbladet. Här tänker vi sprida goda tips och 

information om miljöarbetet i föreningen. Här tänker vi också 
meddela om trevligheter som händer i föreningen. 

 
 
Fest lördagen den 2 juni, kl.16.00. Ta med egen picknick-korg. 
 
Boulebanan. Boulebanan vid lekplatsen ska byggas ut lite och skötas 
om på städdagen. Sedan är det fritt fram för dem som vill spela. Kanske 
det blir en ny boule-turnering? 
 
Kompostering 
Komposteringen är viktigt för såväl kretsloppet som för föreningens 
ekonomi. Det finns mycket pengar att spara.     

• Kasta aldrig plastpåsar i komposten! 
• Tips: Häll i en kopp sågspån i påsen så sugs vätskan upp och 

luktar mindre. 
• Är du osäker på hur du ska göra- kontakta ditt portombud eller 

någon granne.. 
 
Källsortering 
Källsorteringen är lika viktig för såväl kretsloppet som för föreningens 
ekonomi. Det finns mycket pengar att spara. 
Vi får beröm av sop-gubbarna men kan bli ännu bättre! 

• Vik ihop förpackningarna! Luft tar så mycket plats och containrarna 
blir överfulla. 

• Bryt sönder frigolit och släng i vanliga sop-påsen. 
• Om du är osäker- slå upp och kolla i Sopsorterings guiden ”Från 

aceton till örontops”. 
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Miljöfarligt avfall  
Du är själv ansvarig för det. Du får absolut inte slänga gamla 
färgburkar, sprayflaskor, nagellack, mediciner o dyl. i 
källsorteringsrummet. Närmaste miljöstation finns i Högdalens 
industriområde. Ibland kommer en miljöbil till Gubbängens centrum. 
Då kan man gå dit! Har du svårt för detta - kontakta ditt portombud 
eller någon granne.  
 
Grovsopor 

• Vassa föremål måste du slå in så att ingen kan skada sig.  
• Vitvaror fraktar du själv till soptippen (Högdalen). 

 
Återvinningshörnan 
Här ställer du ner sådant du tröttnat på som är helt och rent. 
Lika populärt som alltid! Där kan du göra fina kap!                                                   

 
Kontakta gärna någon av Miljögruppens medlemmar för mer 

information om hur man smidigast återvinner och komposterar. 
 
Bilparkering på gårdarna. 
Vi måste alla hjälpas åt att påminna hantverkare och besökare:  

• Det är bara tillåtet att stanna för i och avlastning. 
Brandkår och ambulans måste ha fri framfart. Infarten mellan port 31 och 
33 är skyltad ”Brandväg”. Detta är enda möjliga infart till hela området för 
brandförsvaret stegbil. Låt inte din bil hindra brandförsvaret att rädda liv 
vid en eventuell eldsvåda. 
 
Vad gör miljögruppen? Vi arbetar för den inre och yttre miljön. Vi 
arrangerar fester och nöjen för att öka trivseln. Vi arbetar för att förbättra 
källsorteringen och för att vi ska bli ännu miljövänligare Vi har möten ca. 
1 g/mån. 

 
 Hälsningar Miljögruppen 
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