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Mycket aktivitet i Entitan
Vi är väldigt glada över allt engagemang i föreningen. Det finns flera grupper och enskilda medlemmar
som ansvarar för olika aktiviteter som betyder mycket för trivseln i vår boendemiljö. Vi kommer särskilt
uppmärksamma dessa i nyhetsbrevet framöver och denna gång vill vi särskilt tacka odlingsgruppen. De
har tagit hand om pallkragarna, organiserat scheman  och gjort det möjligt för medlemmar att odla
egna grönsaker, bär och blommor under året. De har också ordnat med några “allmänna” odlingar med
örter i två små smala pallkragar nära ingången till cykelrummet på Hövdingagatan 5a. Där får alla
medlemmar ta till husbehov, så passa på att plocka lite mynta till teet innan hösten kommer på allvar.
Ett stort tack till Birgitta Lagerqvist, Idde Schultz och Carina Benjaminsson för ert ideella arbete i
odlingsgruppen!

Portombud
Det har varit lite oklart vad ett portombud har för uppgift. På mötet kan vi stötta varandra med
olika ideer och förslag. Det kommer att ordnas en träff för alla portombud  den 21  september klockan
19.00 i Holken. Är ni intresserade av att bli portombud, kontakta  Stina Ålander på stina@brfentitan.se

Takras i gymmet
Arbetet med reparationen av takraset pågår och beräknas bli klart under september månad.
Medlemmarna får avgiften avdragen under månaderna juli till september. Vi vet att många
har längtat efter gymmet, så vi är glada över att arbetet kunde genomföras så pass snabbt
trots att olyckan var framme mitt under semestertider. Tack för tålamodet!

Skadedjur
Tyvärr har vi hittat skadedjur på vindar och i källare. Det är både mal och möss som huserar i
vissa fastigheter. Anticimex är kontaktade och vi tackar medlemmar som uppmärksammar
problemen. Det är väldigt viktigt att vi hjälps åt att anmäla alla angrepp vi ser, så att vi snabbt
kan få bukt med problemen innan de växer sig större.

Vakant plats i styrelsen
Vi har fått en vakant plats i styrelsen, så vi är lite underbemannade för tillfället. VI gör vårt bästa
för att lösa situationen och återkommer med mer information.

Obligatorisk utsortering av matavfall
Det blir obligatoriskt att sortera ut matavfall den 1 jan 2023. Det innebär i korthet att varje
hushåll måste sortera ut detta hemma och lägga i anvisad behållare i returhuset. Föreningen
får kostnadsfri tömning av matavfall en gång per vecka. Förhoppningsvis innebär detta att vi
kommer att få minskade kostnader för avfallshantering, eftersom 40 procent av vanliga sopor
är just matavfall. Blir vi riktigt duktiga på att skilja ut matavfall kan vi alltså minska kostnaderna
för avfall. Dessutom kan matavfallet behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och
biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin
och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften. Win-win
alltså!
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