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Tack för arbetet på städdagen 9 maj 

Stort tack till alla stora och små som hjälpte till att 

göra fint runt våra hus på vårens städdag. 

Uppslutningen var stor och det blev riktig fint. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21. 

Sortering av matavfall från 9 maj 

Nu börjar föreningen med sortering av matavfall 

efter ett tidigare stämmobeslut. Det är något som 

kommer gynna både miljön och föreningens 

ekonomi om vi blir bra på att sortera. Viktigt är att 

matavfall sorteras rätt och att det hamnar i 

sopbehållarna för matavfall samt att övriga 

hushållssopor kastas i sopbehållarna för 

hushållsavfall. Vi har nu tre mindre sopbehållare 

för matavfall, två vid Ymsenvägen 2 och en vid 

Sköntorpsvägen 18 där bara matavfall som ligger i 

papperspåse ska kastas. De sopbehållare vi har 

sedan tidigare på Sköntorpsvägen 18, Ymsenvägen 

1, 3 och 5 används till övrigt hushållsavfall. Ett 

startkit för sortering av matavfall finns att hämta i 

cykelrummet i respektive hus. Startkitet omfattar 

hållare för påsen samt ett paket med papperspåsar. 

Exempel på matavfall är rester av grönsaker, frukt, 

kött, fisk och skaldjur, pasta, ris, bröd, äggskal 

teblad, kaffesump, filter, tepåsar och även mindre 

mängd ofärgat hushållspapper. Mer information 

finns på  https://www.svoa.se/matavfall 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Anslutning av bredband 27 maj 

Onsdag den 27 maj genomförs arbetet med att 

flytta bredbandet från Telenor till Stockholms 

Stadsnät. Under dagen som överflytten sker 

kommer bredbandet inte fungera under 

huvuddelen av dagen. På vår hemsida finns mer 

information om vad man behöver tänka på. 

Kontaktperson är P-M Andersson, 070-324 64 16. 

Kontroll av fönsterlister 

Den planerade kontrollen av fönsterlister är 

framflyttad och kommer genomföras i höst.  

Mer information kommer inför arbetet. 

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 

Arbetet med våra entréer  

Upphandling inför arbetet med bytet av våra entré- 

och källardörrar pågår. Tidpunkter för arbetet och 

påverkan för oss boende informeras löpande. 

Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70. 

Säsong för grillning 

Säsongen för grillning är här. Grillning är inte 

tillåten på våra balkonger, istället finns möjlighet 

att grilla i anslutning till våra uteplatser. 

Föreningens grillar finns i källaren på 

Ymsenvägen 1 och 2.  

Tänk på att visa hänsyn när du grillar samt att 

rengöra grill och grillgaller efter användning. 

Glöm inte heller att städa och plocka undan efter 

dig samt ställa tillbaka grillen när den har svalnat. 

Du som grillar ansvarar för att inte brand uppstår 

under eller efter grillningen samt för påverkan för 

andra medlemmar. Tänk därför på vind och torka. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21.  

Sortera avfallet rätt 

Rätt hantering av våra sopor stödjer miljön på 

bästa sätt och är bra för föreningens ekonomi. Här 

behöver vi alla vara med i det arbetet. 

 Matavfall samlas i papperspåse och kastas i 

sopbehållare för matavfall. 

 Förpackningar av papper, metall, plast, glas 

samt tidningar lämnas på återvinningen 

nedanför Sköntorpsvägen 18. 

 Övriga hushållssopor från kök och badrum 

kastas i våra behållare för hushållssopor.  

 Grovsopor lämnas på Östberga ÅVC eller i 

föreningens container för grovsopor. 

 Miljöfarligt som däck, färg, stora batterier och 

kemikalier lämnas på Östberga ÅVC. 

 Elskrot lämnas på Östberga ÅVC eller i 

föreningens särskilda behållare för elskrot. 

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57. 

Höjning av månadsavgiften 

Från 1 juli betalar alla för bredband via 

månadsavgiften och den höjs då med 38 kronor.  

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33. 
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