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Kom ihåg att släcka ljusen!
Såhär i vintertid när det både är mörkt och kallt ute är tända ljus en favorit i många hushåll. Vi vill
påminna alla om att ha fungerande brandvarnare i ert hem.

Container för grovsopor
En container är beställd fr.o.m. den 10-14 januari för att ge våra medlemmar möjlighet att kasta ut
julgranen och andra grovsopor (dock inte elektroniska saker) som ska rensas ut.

Gemensamma avfallskärl och renovering
Under inga omständigheter får byggavfall, gamla möbler, mattor etc. slängas i våra gemensamma
avfallskärl. Vid exempelvis renovering är det ni själva som ansvarar för att köra bort avfallet till en
återvinningsstation. Kostnaden för bortforsling av enskild medlems avfall kommer debiteras den
enskilde, denna kostnad ska inte ligga på föreningen! Vid renovering är det också viktigt att ni städar
efter er i trapphuset och ser till att skydda golv i trapphus och hiss så att dessa inte skadas.

Sopor ska slängas i sopnedkast!
Vid högbelastning kan det hända att det blir stopp i sopsugen. När du kastar sopor i sopnedkastet
sugs påsen genom ett rörsystem till en sopcentral. Det är ett automatiserat system som suger iväg
soporna under vissa tider.
Det gör sophanteringen enkel och effektiv. Men det ställer också krav på oss som slänger sopor.
Så tänk nu på att:
•
•

aldrig lämna soppåsar i trappuppgången nedanför nedkastet. Detta kan dra till sig råttor, luktar
illa och ser heller inte särskilt trevligt ut. Observera att alla fyra hus har sopsug, vid stopp i ditt
hus, prova de andra husens sopnedkast. Är det fullt där också? Prova igen senare.
aldrig slänga större bitar av kartong eller annat förpackningsmaterial som kan sätta sig på
tvären i rörsystemet – använd istället föreningens gemensamma avfallskärl.

Om stoppet varar mer än en dag kan du göra en felanmälan till Envac, nr: 031- 65 83 50.
Men det är väldigt, väldigt trist om vi måste göra en felanmälan för att vi slarvar. Det kostar ju
föreningen en massa onödiga pengar.
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