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BETALA DIN MÅNADSAVGIFT I TID – UNDVIK KRONOFOGDEN 

Det förekommer att en del medlemmar inte betalar sin månadsavgift i tid alternativt 

betalar in fel belopp. Under början av året bytte HSB system för kontroll och 

indrivning av obetalda skulder. Det är numera Intrum Justitia som sköter 

betalningspåminnelser och inkassoverksamheten. Om du trots påminnelsen inte betalar 

din skuld så kommer denna per automatik att överlämnas till Kronofogden för 

indrivning. För att slippa onödiga avgifter eller att hamna hos Kronofogden med 

betalningsanmärkning så bör du som ännu inte har autogiro eller liknande skaffa 

dig detta snarast möjligt. 
På föreningens hemsida finner du blankett för autogiro: Från A till Ö / Autogiro. 

Du kan också besöka styrelseexpeditionen för att få en blankett. 

 

GRILLNING PÅ UTEPLATSERNA ÄR INTE TILLÅTEN 
Nu är grillsäsongen här och många medlemmar vill grilla. Marken till uteplatserna 

tillhör föreningen och föreningens regler säger att det är förbjudet att använda kol- 

eller gasolgrillar på uteplatsen. Elgrill är tillåten. Orsaken är framförallt risken för 

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

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

varje gård. Medlem som ändå väljer att bryta mot föreningens regler riskerar att bli av 

med sin uteplats. 

 

SECURITAS – NY LEVERANTÖR AV JOURUTRYCKNINGAR 

HSB har bytt leverantör för jourutryckningar. Ny leverantör är Securitas. Behöver du 

akut avhjälpande av ett fel så skall du ringa det nya telefonnumret: 010 – 470 55 98 

OBS! Det är bara akuta fel som avses t.ex. en akut vattenläcka. Ringer du jouren 

på sådana fel som faller på bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar så debiteras du 

också hela kostnaden för utryckningen.  
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ALLA FÖRPACKNINGAR SKA ÅTERVINNAS – SOPOR ÄR OMODERNT! 

En stor del av hushållsavfallet består av förpackningar. Genom att sortera och 

återvinna dessa istället för att kasta dem i restavfallet så sparar vi både pengar och 

miljö. Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar. Det slängs 

ofta tidningar, plastförpackningar, mjölkpaket, och till och med glasburkar bland 

restsoporna. Inför 2016 ökade kommunen avgiften för sophämtningen med 6,3 

procent. Året innan ökade avgiften med 6,7 procent. Styrelsen vill därför påtala det 

viktiga i att alla medlemmar sorterar sina förpackningar annars kommer styrelsen 

oundvikligen att behöva höja månadsavgiften. Kom ihåg att du inte får slänga andra 

saker än förpackningar på återvinningsplatsen. Eftersom dina gamla pulkor, 

mattor, plastleksaker, stekpannor med mera inte är förpackningar så skall de 

alltså inte slängas där utan lämnas på återvinningscentralen i Tagene. 

 

Nedan följer en sorteringsguide för hur du skall sortera ditt avfall: 

 

Glasförpackningar: Vinflaskor, saftflaskor, ölflaskor, syltburkar etc. 

Lägg INTE i: dricksglas, glödlampor, porslin, keramik, spegelglas. 

 

Metallförpackningar: konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie, tuber 

(låt locket sitta på om det är en kaviartub eller annat som luktar), lock, kapsyler, 

värmeljus (urbrunnet) etc. 

Lägg INTE i: bestick, skruvar, spikar, plåthinkar eller annat metallskrot. 

OBS: Alla sprayflaskor, t.ex. för hårspray, deodorant eller raklödder, som är ”pys-

tomma” kan sorteras som metallförpackningar. 

 

Pappersförpackningar: mjölk- och juicepaket, pastakartonger, tvättmedelskartonger, 

papphylsan i toarullen, omslagspapper, wellpapp, mjölpåsar, bärkassar i papp etc. 

Kartong med en beläggning av aluminium på insidan, exempelvis en 

juiceförpackning, sorteras som pappersförpackning. Materialet delas och återvinns. 

Lägg INTE i: tidningar, broschyrer, kuvert, plastigt omslagspapper. 

 

Tidningar och trycksaker: veckotidningar. broschyrer, reklamblad, kataloger, 

kontorspapper etc. 

Lägg INTE i: post-it-lappar, fönsterkuvert, gummerade kuvert, plastat papper, 

plastpåsar, bärkassar i papper 

 

Plastförpackningar: ketchupflaskor, schampoflaskor, 

rengöringsmedelsflaskor, glasslådor, saftdunkar, 

kesoburkar, frigolit, plastpåsar, chipspåsar, plastfolie etc. 

Lägg INTE i: diskborstar, tandborstar, CD-skivor och 

fodral, plastmappar, engångsrakhyvlar, leksaker av plast. 

 

Plast eller metall? För att veta om en förpackning, 

exempelvis en chipspåse, ska sorteras som plast eller 

metall kan du krama ihop den. Vecklar den ut sig igen 

sorteras den som plast, annars är det en metallförpackning. 


