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Grovsopor igen
Containerförsöket pågår för fullt, med blandade resultat. Du som
dumpade 76 kg färg i mars orsakade oss alla en väldigt omotiverad
extrakostnad på cirka 1 400 kronor. Och du som la dit dina sopor
efter att containern hade hämtats i april har missförstått det hela.
Farligt avfall, som det är behandlingsavgift på, får inte lämnas i
containern utan ska lämnas in på en miljöstation. Tänk också på att
montera isär skrymmande möbler och dela upp det du har att kasta
på flera tillfällen om du till exempel ska tömma vinden.
Förutom att det ser skräpigt och otrevligt ut är det faktiskt olagligt att
dumpa sopor hur som helst. Lägg dina pinaler i containern, inte
utanför den eller vid grovsophuset. Detsamma gäller
tidningscontainern. Tack.
Alltså:
o Lägg soporna i containern
o Sluta lägga i saker när containern är full
o Lägg elektriska apparater i det separata kärlet
o Lämna in farligt avfall på en miljöstation

Årsstämma
Den 20 maj går årets stämma av stapeln. Kallelse och
årsmöteshandlingar är på väg ut, men vi känner att det kan behövas
ett förtydligande när det gäller valet av styrelse:
Hälften av styrelsens ledamöter väljs på två år och hälften på ett år,
för att skapa kontinuitet i ledningen. Styrelsen utser ordförande, vice
ordförande och sekreterare inom sig.
Glädjande nog är intresset av att delta i styrelsens arbete ovanligt
stort i år, vilket är välkommet – vi har en mängd uppgifter att ta itu
med under det kommande året. Valberedningen (Olle Bruér,
Kristoffer Brandström och Nigel Craig) föreslår tre nya ledamöter:
Christer Olsson (D94)
Olle Bruér (D96)
Kristoffer Brandström (D100)
samt fyllnadsval av Britta Wickman (D92) (efter Björn Sjögren som
flyttar).
Jens Bruno (D23) och Carina Fredlund (D3) är redan valda till 2011.
Dessutom står nuvarande ordföranden Inge Hjalmarsson och
Annika Simson (D74) till förfogande för omval. Vet du någon annan
som skulle vilja göra en insats? Nominera!
Stämman är årets viktigaste händelse i föreningen, så kom och
påverka! Det är ditt boende det gäller.

