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Grovcontainer 

Containrar för grovsopor blir kvar ett tag till men kommunen kommer snart att upphöra med 

tjänsten, troligen under våren. Detta påverkar inte bara oss boende, även föreningens 

papperskorgar töms i containern idag och styrelsen jobbar med olika alternativ för att lösa det 

problemet. För grovsopor som boende behöver kasta är planen är att vi beställer containers 

liksom tidigare men kanske mer än två ggr per år. 

Papperskorgar i tvättstuga och vid tvättplatser i garage 

Eftersom papperskorgarna i tvättstugor och garage töms i grovcontainern så behöver vi hitta 

andra lösningar när den försvinner.  

Tvättstuga. Vi planerar att ta bort de stora papperskorgarna från tvättstugorna och istället 

ställa dit en liten papperskorg där man endast ska slänga ludd från torktumlare samt grus mm 

från golvet som blir när man städar efter sig är i tvättstugan. Papper- eller plastförpackningar 

för tvättmedel och sköljmedel mm ska sorteras och lämnas på de återvinningsstationer som 

finns på flera platser i kommunen. 

Tvättplatser garage. Här planerar vi att ta bort papperskorgarna helt. Om du städat din bil och 

har saker som du behöver slänga så får du själv sortera det och slänga där det hör hemma. 

Avfettningsmedel mm ska lämnas vid Görväln som farligt avfall. Du kan även slänga saker 

som inte är farligt avfall i hushållssoporna. 

 

Upphämtning av julgranar  

Teknikvägen. Lägg julgranen på gräsmattan vid flaggstången senast torsdagen den 21 januari 

så Classe hinner frakta bort den till Turbingränd där kommunen hämtar. 

Turbingränd. Lägg julgranen bredvid facken för trädgårdsavfall. Senast den 24 januari ska 

granen ligga där för att bli hämtad av kommunen på måndagen 25 januari. 

 

Extrastämma 

Planering pågår inför en extrastämma med poströstning, kallelse kommer att skickas ut inom 

kort. På stämman kommer vi att rösta om gemensam el, gruppanslutning bredband samt 

motionerna från 2020. 

 

Ordinarie årsstämma 2021 

Riksdagen har beslutat att de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av 

föreningsstämmor under pågående pandemi gäller även under hela 2021. Detta innebär att 

årsstämma kan hållas digitalt och/eller enbart med poströstning. Eftersom Corona-pandemin 

gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas i normal ordning räknar styrelsen med 

att även årsstämman 2021 kommer att hållas med enbart poströstning men vi återkommer 

med besked när beslut är fattat. 


