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ÅRSSTÄMMAN 

Alla medlemmar fick den 6 oktober årsredovisning och röstningsunderlag i sitt 

brevinkast. 

Röstsvaren har börjat komma in i vår brevlåda och vi ber Er som ännu inte röstat att göra 

det och lämna Era svar till expeditionen senast den 21 oktober kl 18:00. 

 

TVÄTTSTUGAN 

Vårt nya digitala bokningssystem är installerat men ännu inte satt i drift. 

Innan vi gör det avser vi att informera om systemet och hur det skall användas för de 

som är intresserade. Detta kommer att ske i mindre grupper. 

MEN, på grund av Corona så väntar vi med detta, då vi inte vill riskera att sprida 

eventuell smitta. 

Vi återkommer med mer information när det blir dags. 

 

MILJÖHUSEN 

Av ordnings- och kostnadsskäl ser vi oss nödsakade att stänga vårt Återvinningsrum. 

Tömningskostnaden för det som ställs in har rusat i höjden och är inte försvarbar. 

Det återgår från den 2 november till att, som tidigare, vara Grovsoprum. 

Det kommer att hållas öppet varje helgfri måndag mellan kl 19:00 – 19:30. 

 

För övrigt gäller för våra miljöhus: 

Här finns behållare märkta med vad de är avsedda för. OBSERVERA att vi spar plats 

och pengar om vi viker/plattar till kartongerna och wellpappboxarna. Metallavfall avser 

metallförpackningar och inte stora föremål. Ställ inte avfall på golvet. Det tas inte med 

vid tömning. 

Stora prylar och kemikalier skall lämnas på återvinningen i Petterboda.  

 

Miljöhusen är enbart till för det avfall som uppkommit i våra hushåll inom Siken.   

Avfall från privata verksamheter utanför Sikvägen är inte tillåtet att slänga i våra 

miljöhus. De omfattas inte av de avgifter vi betalar utan vi blir extra debiterade och det 

drabbar alla medlemmarna. 

 

PETTERBODA 

Att lämna avfall på Petterboda är fritt för kommunens invånare. 

Se vidare på kommunens hemsida www.tyreso.se och välj Kretslopploppscentralen för 

att få all information. 

För den som har bil och vill köra in, fordras ett passerkort som man får fritt hos 

kommunens Servicecenter, 08-578 291 00, eller beställer via hemsidan. Är Du på 

Kretsloppscentralens sida, scrolla neråt så hittar Du all information om detta. 
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