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FÖRPACKNINGS OCH TIDNINGSINSAMLINGEN 

I anslutning till vår förening finns det två stycken återvinningsstationer där du lämnar 

alla dina förpackningar (plast, glas, metall, papp) men också tidningar och batterier. 

Numera finns det även en klädinsamling där du kan lämna kläder, skor och accessoarer 

som du inte längre vill ha. För stationerna ansvarar Förpacknings och 

tidningsinsamlingen (FTI), och alltså inte vår bostadsrättsförening, vilket innebär att 

det inte kostar oss någonting att lämna förpackningar där. Styrelsen vill se en ökad 

användning av återvinningsstationerna, eftersom det skulle minska föreningens 

kostnader för sophämtningen. Om det är fullt i någon behållare eller nedskräpat tar du 

kontakt med FTI, antingen via telefonnummer: 0200 – 88 03 11 eller gör en 

felanmälan på FTI’s hemsida: www.ftiab.se. På hemsidan finner du också ett schema 

över planerad tömning och städning av återvinningsstationerna. Här hittar du även en 

sorteringsguide över hur du källsorterar och återvinner alla dina förpackningar.  

 

GENOMGÅNG AV ALLMÄNNA UTRYMMEN 

Efter genomgång av allmänna utrymmen, så som trapphus, källargångar, barnvagns- 

och cykelförråd kan styrelsen konstatera att det i dessa utrymmen förvaras personliga 

tillhörigheter. På förekommen anledning vill styrelsen informera om att detta inte är 

tillåtet. Allt som inte hör hemma i respektive utrymme kommer därför att forslas 

bort, omhändertas och därefter kasseras, i enlighet med gällande lagstiftning. Du 

som vet med dig att du inte använder utrymmena enligt bestämmelserna uppmanas att 

snarast ta tillvara på dina tillhörigheter. Fastighetsskötarna har i uppdrag att 

regelbundet gå igenom och rensa föreningens allmänna utrymmen. Du som placerar 

saker i föreningens allmänna utrymmen kommer också att få betala för den tid 

fastighetsskötarna lägger ned på att forsla bort sakerna.  

 

SÄG DEN GLÄDJE SOM VARAR... 
Regeringen har beslutat att höja energiskatten på el med 10 % fr.o.m. den 1 juli 2017. 

På grund av det så har styrelsen beslutat att höja utdebiteringen av elkostnaden med 4 

öre/kWh. Den utdebiterade elkostnaden kommer därefter att uppgå till 1,01 kr/kWh. 

Eftersom eldebiteringen sker med fem månaders fördröjning, kommer förändringen 

inte att synas förrän på första kvartalsavin 2018.  

http://www.ftiab.se/
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HSB PORTALEN 

Du vet väl om att du som medlem kan logga in på HSB Portalen för att göra en 

felanmälan, se ditt saldo på din inre fond, bosparpoäng, anmäla dig till e-faktura med 

mera. Om du saknar inloggningsuppgifter så kontaktar du HSB medlemsservice på 

telefonnummer: 010 – 442 20 00.  

 

HSB PRÖVAR MER KLIMATSMART UTRUSTNING 

HSB som organisation genomsyras av ett aktivt miljötänk. Bland annat testar våra 

fastighetsskötare nu flera trädgårdsredskap som är eldrivna för att fasa ut 

användningen av fossila bränslen. En fördel för dig som medlem är att du får en tystare 

fastighetsskötsel.  

 

BUSSRESA TILL ULLARED 

Styrelsen planerar under hösten att genomföra en bussresa till Ullared för de 

medlemmar som är intresserade. Mer information kommer i ditt trapphus inom kort. 

 

GODARE SANDKAKOR 

Under sommaren har sanden i samtliga större sandlådor åtgärdats. Sand är, tro det eller 

ej, en ändlig resurs som vi måste vara rädda om. Så istället för att byta ut all sand så 

har styrelsen valt att anlita ett företag som använder en ny och mer miljövänlig metod 

– sandrengöring. En maskin tar då upp sanden ned till 40 cm djup och rengör denna. 

På så sätt filtreras också partiklar bort såsom djurexkrementer, löv och annat som inte 

hör hemma i barnens sandlådor. Resultatet blir en renad, luftig och uppluckrad sand. 

De mindre sandlådorna kommer inom kort att fyllas på med ny leksand. 

 

CYKELKLUBBEN 
Nu har Cykelklubben dragit igång för hösten. Cykelklubben riktar sig till barn och 

ungdomar över 8 år och innebär att man lär sig praktiskt arbete med cyklar.  

När? Torsdag kl. 18-20 

Var? Källaren Bäckebolsängen 17 

Ålder: Från 8 år och uppåt 

Medlemsavgift: 20 kr/termin 

Tycker du att det låter roligt så finns det fortfarande några enstaka platser kvar.  

 

Hos Cykelklubben kan också föreningens medlemmar köpa begagnade cyklar för en 

billig peng. 

 

Välkommen! 


