
	  

	  

	  

Nyhetsbrev 20 maj 2022 
 

TRÄDGÅRDSMÖBLERNA ÄR PÅ PLATS,  CYKLAR BEHÖVER FLYTTAS 

Det är fint på vår lilla gård nu, välkommen att använda dig av vår uteplats! De som har cyklar 
fastlåsta efter staketet mot granngården behöver flytta på dem. Om du har intresse av t ex en 
pall för odling eller annan grönska och vill ta tag i det, hör av dig. Vi kan i alla fall njuta av 
granngårdens grönska ☺ 

 

MISSADE DU STARTPAKETET FÖR INSAMLING AV MATAVFALL?  

Startpaketet (80 papperspåsar, påshållare, vaskskrapa) delades ut till alla lägenheter tisd 26 
april men de få som följande söndag stod kvar i trapphuset samlades in. Detta då vi  p g a 
brandrisk och trappstädning inte får ha föremål ståendes i trapphuset. Om du därför missade 
detta men vill ha ett startpaket, bara kontakta oss så får du ett. Roligt med den positiva 
respons som kommit in! Tänk på att inte fylla påsen mer än att du kan försluta den genom att 
rulla ihop översta delen. Vi har gott om påsar och får fler när vi behöver. 

 

SOPSÄCKAR/SKRÄP PÅ GÅRDEN – ÅTERVINNING 

Det stod en längre tid sopsäckar på gården, vi har inget avtal med någon att ta hand om 
kvarlämnade säckar eller annat skräp. Det blir en extra kostnad vi alla får dela på. Vi har 
endast kärl för hushållsavfall och matavfall på gården. 

Kärl för återvinning av kartonger, tidningar, glas, plast och metallförpackningar finns på 
Timmermansgatan 27 och vid korsningen Högbergsgatan/Rosenlundsgatan.  
 
Farligt avfall (färg, lim, kvicksilver, kemikalier/lösningsmedel samt ljuskällor och batterier) 
lämnas på återvinningsstationen vid korsningen Torkel Knutssonsgatan och Bastugatan, 
öppet dygnet runt.  
 
Föreningen har inget grovsoprum. Grovsopor (möbler, renoveringsrester o s v) är varje 
medlems ansvar att transportera till återvinning, skänka, sälja eller på annat sätt göra sig av 
med. 

 

 

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen 
e-post: brfstoren15@gmail.com 


