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1 Inglasade balkonger                                             

Det har på senare tid hänt att glas på inglasade 
balkonger spruckit och gått sönder. De glas som 
gått sönder är de där glasen löper direkt mot 
löpskenan. Efter undersökning visade det sig att 
små stenar låg i löpskenan och detta har orsakat 
att glasen gått sönder. Därför, ni som har den 
typen av inglasning, se över och gör rent löp-
skenorna.

2 Grov- och elsopor
Återigen har problem grovsoprummet uppstått. 
Det slängs bla stora mängder frigolit som klas-
sas som vanliga sopor och ska fi nfördelas till 
småbitar och slängas bland vanliga hushålls-
sopor. Även vitvaror som ska fraktas bort av 
medlemen själv ställs in i grovsoprummet. I 
den container där elsopor ska slängas, kastas all 
sköns bråte vilket innebär en kraftigt förhöjd 
sorteringsavgift för föreningen. På varje contai-
ner eller på väggen fi nns beskrivning vad som 
får och inte får kastas i respektive kärl. Detta 
gäller både källsorteringsrummen och grovsop-
rummet. Om ingen bättring sker ser sig styrel-
sen tvingad vidta lämpliga åtgärder.

3 Avloppsrensning I
Det blir stopp i avloppet ibland. Då anlitas 
oftast en rörmokare. Det senaste året har antalet 
fakturor som hamnat på styrelsens bord, från 
dessa ökat lavinartat. Regeln som gäller är: 
sitter stoppet i stammen, betalar föreningen för 
rensningen. Sitter däremot stoppet någonstans, 
ex i grenstammen betalar medlemmen själv för 
rensningen. För att stävja denna kostnadsökning 
för föreningen, har styrelsen beslutat att endast 
efter bedömning bevilja fakturor från rörmokare 
Rena Avlopp. Fakturor från andra rörmokare 
kommer inte att betalas. Telefonnumret till 
Rena Avlopp är: 08-760 03 50. 
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4 Avloppsrensning II
Styrelsen har köpt in en avloppsrensningsma-
skin. Denna maskin kan lånas fritt om man vill 
rensa sitt avlopp på egen hand. Ta kontakt med 
någon i styrelsen om du behöver låna denna 
maskin.

5 Jord
Det fi nns en stor jordhög vid parkeringsplatsen. 
Om man behöver jord till sin täppa kan man 
fritt hämta därifrån. Det som blir kvar kommer 
att fl yttas från parkeringen på höstens städdag.

6 Miljömöten
Under hösten håller miljögruppen miljömöten 
följande datum
Måndagen den 1/10 kl 19:00 - 20:00 
Måndagen den 5/11 kl 19:00 - 20:00
Mötena hålls i gårdshuset och alla som vill 
delta är välkommna.

7 Vindarna
I gångarna på våra vindar står en del saker. 
Det är enligt brandmyndigheten inte tillåtet att 
förvara bohag utanför sitt förråd, dessutom ser 
det skräpigt ut. Så ni som känner med er att ni 
har saker stående i gångarna på vinden, ta bort 
dessa saker snarast.
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