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Vårt matavfall blir biogas 
Gransätra har alltid haft ett högt miljömedvetande. Ett bra exempel på detta var vår kompostanläggning 
ALE-trumman. Genom den kunde vi förvandla vårt matavfall till nyttig jord. Tyvärr var den processen 
komplicerad och hade många nackdelar och vi var till slut tvungna att göra oss av med anläggningen.  
 
Nu inför vi en ny, bättre och enklare metod för att ta hand om matavfallet. Från och med den 1 juni kan 
du slänga dina matrester i en särskild brun behållare, märkt ”MATAVFALL”, som kommer att stå 
utanför grovsopen bredvid Emmausbehållaren. I grovsopen kan du kostnadsfritt hämta speciella 
papperspåsar, särskilt anpassade för matavfall och en särskild anpassad påshållare, lämpligt att ha t.ex 
under diskbänken. Mer om sortering och insamling kan du läsa i den bifogade broschyren ”LÅT 
MATRESTERNA FÅ ETT NYTT LIV”.    
 
Nu kan du som tidigare använde ALE-trumman återuppta dina goda vanor att göra något bra av matres-
terna och du som inte brukade kompostera, kan nu enkelt bidra till ett bättre klimat genom att förvandla 
ditt matavfall till biogas. Alla spar vi pengar genom att minska på mängden sopor vid portarna, samti-
digt som vi gör en insats för MILJÖN! 
 

Se på dina markiskappor – vi andra gör det!  
När den långa vintern har gått över till en härlig vår brukar man få vårstädningskänslor. Mattor piskas, 
fönster tvättas och garderober vädras. Passa också på att kolla din markiskappa - UTIFRÅN. Den 
kanske har blivit svart och ful? Kappan kan lätt tas loss och tvättas, alternativt sätt inte upp den igen – 
bättre ingen kappa alls än en smutsig och missfärgad. 
 

Råttkampen 
Vi har lyckats minska råttbeståndet i Gransätra. Men kampen är långt ifrån vunnen. Under vintern och 
våren har Anticimex haft ett 20-tal lådor med råttgift utplacerade inom hela Gransätra. Anticimex 
påpekar att råttorna ÄLSKAR att hålla till längs husfasader och under balkonger där det ligger fullt med 
bråte av olika slag; påsar med blomjord, krukor, bildäck, bräder, slangar etc. etc. Du som bor i mark-
planet – vänligen respektera våra regler och se till att du inte har något som ligger mot husväggen. I 
Gransätra ABC står att läsa ”… ingenting får planteras eller placeras på en 1 meter bred remsa utefter 
husfasaden… OBS: utrymningsväg från lokalerna.” Tänk också på att om du matar fåglar, så matar du 
också råttor.   
 

Staketen kring uteplatserna 
Vi fortsätter renoveringen av staketen i sommar. Många ribbor och stolpar behöver bytas, föreningen 
håller med virke och färg. Kontakta vicevärd Håkan om du har frågor kring staketen. 
 

Basketkorg 
Nu äntligen kan alla basketsugna slänga sina bollar i vår egen basketkorg. Korgen kommer till att börja 
med att ställas upp på boule-banan. Vi hoppas att våra boulespelare och basketspelare kan samsas om 
utrymmet i bästa idrottsliga samvaro. Som vi brukar säga – boll som boule! 
  


