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DÅLIG LUKT OCH AVLOPPSPROBLEM 

Under den senaste tiden har styrelsen arbetat med att åtgärda dålig lukt från avloppet i 

en fastighet. Filmning av rören visade att orsaken var ett stopp orsakat av stora 

mängder fett, blöjor, dambindor, tamponger, våtservetter med mera. Åtgärderna för att 

spola och filma avloppet har orsakat föreningen helt onödiga kostnader. Spola inte ut 

saker i toaletten som inte hör hemma där. Blöjor, dambindor, tamponger, tops, 

bomull, våtservetter, torkypapper, kondomer med mera är sopor och skall alltså 

slängas i soppåsen och inte i toaletten. 

 

HAR DU UTEPLATS? – SE TILL ATT SKÖTA OM DEN 

Tänk på att uteplatsen är föreningens ansikte utåt som bidrar till att ge ett välkomnande 

intryck för besökare till vårt område. Du som har uteplats måste regelbundet se till att 

den underhålls och sköts på ett korrekt sätt. Gräsmattan ska klippas. Buskar, häckar 

och träd som stör utsikten för dina grannars uteplatser, fönster eller balkonger skall 

beskäras eller helt tas bort. 

 

VILKET LÄGENHETSNUMMER GÄLLER? 
Det tresiffriga numret som står på lägenhetsdörren används inom föreningen och 

vid alla kontakter med HSB och entreprenörer. 

 

Det fyrsiffriga numret som du hittar längst ned i trapphuset används vid kontakt 

med myndigheter och liknande, främst i syftet folkbokföring och statistik. 

 

GRILLNING – Endast på föreningens anvisade grillplatser inne på gårdarna! 
Styrelsen har trots informationen i förra informationsutskicket noterat att det grillas på 

föreningens uteplatser. Marken till uteplatserna tillhör föreningen och föreningens 

regler säger att det är förbjudet att använda kol- eller gasolgrill på uteplatsen. På 

uteplatsen är det endast tillåtet att använda el-grill. Orsaken är framförallt risken för 

brand men också att grannar i intilliggande lägenheter kan störas av besvärande rök. 

Du som vill grilla med kolgrill skall använda dig av föreningens grillar som finns 

på varje gård. Styrelsen ser allvarligt på medlemmar som inte respekterar 

reglerna. Därför riskerar du som ändå väljer att bryta mot reglerna att bli av 

med din uteplats. 
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HJÄLP TILL ATT MINSKA FÖRENINGENS KOSTNADER FÖR 

SOPHANTERING – SÅHÄR SKALL DU GÖRA. 

1. Sortera och återvinn alla dina förpackningar 

Precis som beskrevs i föregående informationsblad så skall du först och främst sortera 

och återvinna dina förpackningar. Förpackningar av papp, plast, metall, glas med mera 

lämnas alltså på någon av de två återvinningsstationerna i anslutning till området. 

Eftersom föreningen inte betalar någonting för dessa så hjälper du alltså till att minska 

föreningens kostnader när du sorterar dina förpackningar. Kom ihåg att inte skräpa ner 

utanför behållarna eller att lämna sådant som inte hör hemma i 

förpackningsinsamlingen t.ex. gamla kastruller eller saker av porslin. 

 

2. Kompostera ditt matavfall 

Matavfall skall inte slängas bland restsoporna utan komposteras i kompostmaskinen 

som står inne i miljöhusen. Kom ihåg att inte slänga plast- eller papperspåsar i 

kompostkvarnen utan töm ut ditt avfall i kvarnen och släng påsen bland övriga sopor, 

annars kommer plast- och pappersdelar ut i rabatterna. 

 

3. Restavfall 
När du sorterat och lämnat dina förpackningar till återvinning samt komposterat ditt 

matavfall så kan du slänga restsoporna i något av sopkärlen i miljöhuset. Renova 

debiterar föreningen för varje kilo restsopor som slängs i sopkärlen så det är alltså 

därför som du skall se till att minimera ditt restavfall. 

 

Låga kostnader gynnar föreningen eftersom styrelsen slipper höja 

månadsavgiften mer än önskvärt. Låga avgifter kommer också att bidra till 

högre värde på våra lägenheter. 

 

STYRELSEN HAR SOMMARUPPEHÅLL 

Sommaren är i antågande och så även semestrar! Måndag den 13 juni är sista 

möjligheten att besöka styrelsen innan sommaren. Därefter har styrelsen 

sommaruppehåll vilket innebär att även styrelsetelefonen kommer att vara avstängd 

under perioden 19 juni t.o.m. 14 augusti. Du når som vanligt vicevärden varje vardag 

under hela sommaren. På föreningens hemsida finner du också svar på många frågor. 

 

Om du redan nu vet att du har frågor till styrelsen eller behöver hjälp med t.ex. bastu-

och gymbehörighet så bör du alltså kontakta styrelsen så snart som möjligt. 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en 

riktigt trevlig sommar! 


