Nr. 71

Infobladet

Maj 2016

Om vår pågående stamrenovering

Hantering av sopor och avfall

I mars påbörjades en relining av våra
avloppsstammar. Proline, som utför arbetet,
använder en metod där de förstärker
stammarna inifrån med en polystyrenbaserad
plast med en mycket hög hållbarhet och hög
resistens mot lösningsmedel och syror.

Styrelsen har fått frågan om var man slänger
sina olika sopor; här kommer en förklaring.

Alla kallas till informationsmöte ca 2 veckor
innan arbetet påbörjas i sin port. Där får ni all
info om själva arbetet och när arbetet utförs
hos er. Då ska ni även lämna in nycklar till era
lägenheter. Det är mycket viktigt att man
kommer till mötet och lämnar in nycklar – även
om man planerar att vara hemma i sin
lägenhet när arbetet görs. Nycklarna kvitteras
av föreningen och återlämnas när arbetet är
klart.
Arbetet startade på lilla gården och rullar på
fint. Så här ser den preliminära tidsplanen ut:
Lilla gården
Arbetet startades med Holmvägen 24-28 och
fortsätts med Holmvägen 30-38,
Hagtornsvägen 1-5 och avslutas med
Husarvägen 1-7. Sista porten på lilla gården
ska vara klar vecka 27 (före semestrarna).
Stora gården
Här ska arbetet påbörjas vecka 32 (efter
semestrarna). Första huset är Holmvägen
40-54, följt av Holmvägen 56-60, Husarvägen
9-21 och avslutningsvis Hagtornsvägen 2-6.
Samtliga arbeten beräknas vara klara i januari
2017, men vi ber er observera att tiderna är
preliminära.

På varje gård finns det låsta sopnedkast som
avser vårt hushållsavfall (matrester etc).
Tidningar, glas, förpackningar, batterier etc kan
ni ”slänga” i källsorteringen Holmvägen 23, vid
vändplan. Vill ni slänga större saker (grovsopor) hänvisar vi till Sörab vid brandstationen.
Gå in på kommunens webbplats om du vill
veta mer om detta (upplandsvasby.se).
Och om papperskorgarna på gårdarna…
Det är inte tillåtet att slänga sina hushållssopor
i papperskorgarna på gårdarna. Det drar till sig
råttor och andra skadedjur som vi såklart inte
vill bjuda in till oss. Dessutom kostar det extra
att tömma papperskorgarna oftare och i
slutänden blir det alla vi som bor i föreningen
som får betala.

Om måsarna på våra tak
Vi håller på att lösa problemet med måsarna
som bygger bo på taken. Vi ska testa ett
fågelavvisande gel som appliceras där
måsarna bygger bon. Det är en metod som är
både skonsam och har varit effektiv på andra
platser.

Missa inte föreningsstämman
9 maj kl 19.00
i föreningslokalen

www.hackspetten.com

