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Hej, 
Här kommer en redovisning av vad som hänt i föreningen den senaste tiden.  
 
Enkät om laddningsstationer 
Styrelsen delade i januari ut en enkät om vilka behov/önskemål som finns om 
laddningsstationer för el- och hybridbilar det närmsta året. Att förse vissa garageplatser med 
laddningsmöjligheter skulle föra med sig en investering som måste betalas av dem som 
utnyttjar garageplatser med laddningsstation. Hur den modellen ska se ut eller hur mycket extra 
det kommer att kosta är i dagsläget inte känt. 
Fyra hushåll svarade på enkäten och anmälde intresse. Det är osäkert hur konkreta behoven är. 
Styrelsen går nu vidare med att reda ut förutsättningar som gäller för att successivt bygga ut 
laddningsstationer inom föreningen. 
 
Ersätta trädäck som tjänat ut  
Trädäcket i norra delen av vår gård behöver bytas ut. Styrelsen har i samarbete med Hallbloms 
trädgårdsanläggare jobbat fram ett förslag att ersätta trallen med. Förslaget innebär att ytan med 
trätrall begränsas till ytan vid lekplatserna. Resterande del av trallen ersätts med växter i 
sluttande plantering som ansluter till en ny yta för vistelse inkluderande en pergola. Styrelsen 
jobbar för att förslaget ska kunna genomföras innan sommaren. 
 
Barnsaker på gemensamma ytor 
Vi har fortsatt gott om hela och trasiga barnsaker som lämnats kvar på gångar och gräsmattor. 
Privata barnsaker som inte tagits om hand senast den 20 mars kommer att städas bort. 
 
Våra soprum 
Gemensamma soprum skapar stundtals irritation, speciellt när kärl blir överfulla eller saker som 
uppenbart inte hör hemma i soprummen ändå lämnas kvar där. 
Styrelsen har lagt ner en hel del arbete för att få till stånd en förbättring i föreningens soprum. 
Vi har gått igenom avtalen med kommunen och Ragnsells, ändrat mängden av vissa kärl och 
tömningsintervallerna samt tagit bort inaktuella anslag och ersatt dem med nya. 
Svåraste kärlen att få att fungera utan störningar är kärlen för Pappersförpackningar, som ska ta 
emot allt från pyttesmå förpackningar till bamsekartonger för t.ex. möbler. Plattar man inte till 
kartonger som slängs för det med sig att kärlen också ska rymma luft som det kan bli ansenliga 
mängder av när stora kartonger slängs ovikta. Renhållningsarbetarna river dessutom av toppen 
på överfyllda kärl vid hämtningen. 
I vårt avtal med Boservice ingår att fastighetsskötaren en gång/vecka ska packa och skifta 
sopkärl, lägga i avfall som hamnat utanför kärlen och sopa golven. Eftersom vissa kärl töms 
flera gånger per vecka och på olika dagar och löst skräp faller ner lite då och då på golvet kan 
vi inte förvänta oss att soprummen är perfekta varje dag. Sopborste och skyffel finns till hands 
för den som vill hjälpa till att hålla ordning. I maj varje år köper föreningen in en tvätt av 
samtliga kärl och soprum. 
För att motverka dumpning av mindre grovsopor i våra soprum planerar styrelsen att testa att 
tillfälligt under några lämpliga dagar hyra in en container för mindre grovsopor. 
 
Bifogas 
Sammanfattning kring sophanteringen. 



SÅ	HÄR	VILL	VI	HA	DET	MED	SOPOR	I	PEDALEN	
Vi	har	3	soprum	i	Pedalen,	i	65:an,	75:an	och	79:an.	Lägenhetens	nyckel	passar	till	alla	soprummen,	
bra	att	veta	om	något	kärl	är	fullt	vid	ditt	besök.	

I	föreningens	soprum	får	man	slänga	FÖRPACKNINGAR,	MATRESTER	och	BRÄNNBART.	Vi	har	också	
träffat	avtal	om	särskild	hämtning	av	batterier,	trasiga	glödlampor,	lysrör	och	elavfall	(Lysrör	och	
elavfall	kan	bara	lämnas	i	75:an).	Stekpannor,	tallrikar,	cykelkorgar,	stolar	m.m.	hör	alltså	inte	
hemma	i	våra	soprum.	

Det	finns	kärl	för	allt	som	kan	slängas	i	soprummet.	Golvet	ska	hållas	fritt	från	sopor.	Den	som	inte	
följer	hanteringen	av	sopor	orsakar	föreningen	extra	kostnader.	

Renhållningsarbetarnas	utrustning	klarar	bara	av	kärl	som	är	fyllda	upp	till	kanten.	Är	kärlet	överfyllt	
hamnar	tyvärr	de	soporna	på	golven	i	våra	soprum.	Testa	ett	alternativt	soprum.	Den	händige	kan	ta	
till	ett	kliv	eller	en	kniv	för	att	ta	itu	med	skrymmande	kartonger.	

Vill	du	bli	av	med	det	som	inte	får	slängas	i	soprummet	finns	flera	alternativ.	
Grovsopor	och	farligt	avfall	tas	emot	på	kommunens	återvinningscentraler,	för	vår	del	Boländerna	
och	Librobäck.	Där	tar	kommunen	också	emot	saker	som	kan	återanvändas	samt	kläder	och	textilier	
som	är	hela	eller	trasiga	för	återvinning.		

Vill	du	stödja	social	verksamhet	med	användbara	saker	som	du	vill	bli	av	med	finns	många	mottagare.		
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• Återvinningscentralerna	i  
  	Librobäck,	Väggavägen	2	och	
		 	Boländerna,	Spikgatan	1 

  Här	tar	man	också	emot	hela	och rena		
		 kläder	eller	trasiga	och	smutsiga	

• Sociala	verksamheter.	Här	är	ett	urval	

o Sirius	Loppismarknad	
Butik	och	gåvomottagning	
Sturegatan	5	
018-511170	

o Röda	Korset	Second	Hand		
Butik	och	gåvomottagning	
Danmarksgatan	20B	
018-124073	

o Myrorna	

§ Uppsala,	Boländerna	
Butik	och	gåvomottagning	
Bolandsgatan	15	C	
018-129010	

§ Uppsala	Centrum	
Butik	och	gåvomottagning	
Kungsängsgatan	20	
018-601416	

o 	

o Återbruket	Second	Hand		
Uppsala	kommun		
Stålgatan	8,	754	50	Uppsala	
018-7270328	

o Stadsmissionens	Second	Hand	

§ Gränby	galleria	
Butik	och	
gåvomottagning	
Marknadsgatan	1	
076-8226251	

§ Gåvomottagningen	
Seminariegatan	30G	
070-5600532	

o Second	Hand	Butik	
Social	Ekonomi	Uppsala	
Butik	och	gåvomottagning	
Björkgatan	4	
076-1339300	

o Erikshjälpen	Second	Hand	
Butik	och	gåvomottagning	
Bolandsgatan	8A	
018-4954500	
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