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Expeditionen 

Vi vill följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vad gäller att inte 

umgås för nära med varandra. Dessutom har vi många medlemmar som tillhör 

riskgruppen 70+. 

Därför vidtar vi följande åtgärder vad gäller expeditionen: 

- Öppettiderna är som tidigare, måndag i jämn vecka kl.18:30 – 20:00 

- Kölappar kommer att finnas och väntan skall ske utomhus och endast ett ärende i 

taget släpps in. 

- P-lappar för besökare kommer att läggas i väntrummet så att Ni kan hämta dessa utan 

att behöva gå in på expeditionen. 

- Enklare ärenden kan tas på telefon: Lämna lapp i brevlådan eller skicka ett mejl, med 

uppgift om telefonnummer och ärende så ringer vi upp Er. 

- Vid akuta fall, använd telefonnumret ovan. 

 

Källsortering av matavfall 

Vi kommer nästa vecka att införa en möjlighet att källsortera Ert matavfall. 

Speciella små containrar kommer att ställas i miljöhusen och det kommer också att 

finnas papperspåsar som Ni kan hämta. I dessa skall Ni lägga matavfallet och sedan 

läggs dessa påsar i sina containrar. 

Påsar finns även på kommunen och på biblioteket. 

 

OBSERVERA ATT INGET ANNAT ÄN MATVAFALLSPÅSAR FÅR LÄGGAS I 

DESSA CONTAINRAR! 

 

För Er som inte vill källsortera matavfallet kan Ni fortsätta som tidigare och slänga det i 

hushållssoporna. 

 

 Nytt bokningssystem för tvättstugan, förhandsinformation 

Vi kommer inom snar framtid att installera ett nytt digitalt bokningssystem för 

tvättstugan vilket kommer att förenkla för Er. Bokning och avbokning kommer att kunna 

göras på någon av de tavlor som placeras i tvättstugan och i övre trapphuset till 

tvättstugan. Dessutom kan den som vill kunna boka och avboka via en app. i mobilen 

och via Er dator. 

Mer information kommer senare. 

 

COMHEM TV 

Comhems stängning av de analoga kanalerna är senarelagda till den 8 september 2020. 

För ytterligare information se vår hemsida www.siken.nu 

 

Nu önskar vi i styrelsen, att Ni alla mår bra och följer de allvarligt menade 

rekommendationerna som myndigheterna utfärdar.  
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