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Allt förpackningsmaterial av plast ska återvinnas 
Nu behöver vi inte längre skilja på förpackningsmaterial av hårdplast och mjukplast eftersom 

även mjukplasten ska återvinnas. Mjukplasten ska läggas i samma behållare som hårdplasten. 

Några saker att tänka på: 

 Det är fortfarande bara förpackningsmaterial som ska återvinnas (bärkassar, plastpåsar, 

chipspåsar, plasttuber, refillpaket, frigolit, plastfolie). Alltså inte exempelvis plastleksaker, 

plastslangar, plastfickor och plastmappar. 

 Alla förpackningar ska vara rena och torra för att inte börja lukta eller göra återvinningen 

omöjlig.  

 Om du samlar förpackningarna i en plastpåse så töm plastpåsen i behållaren för att 

underlätta eftersorteringen som görs.   

 

Vi har också fått nya skyltar med mer detaljerad information om vad som ska och inte ska 

återvinnas på behållarna och väggarna i återvinningsrummet. Läs gärna på om du är tveksam 

till vad som ska återvinnas. 

Lediga parkeringsplatser 
Vi har fortfarande ett par lediga parkeringsplatser till höger om återvinningsrummet. Kontakta 

Riksbyggen om du behöver en parkeringsplats: 021-40 85 00 eller hyra@riksbyggen.se.  

Strimling av lån 
På stämman i våras pratade vi kort om möjligheterna för oss boende att ta över en del av 

föreningens lån för att minska våra boendekostnader. Vi har nu bestämt att vi avvaktar med 

denna fråga dels på grund av det allmänna ekonomiska läget i samhället, dels eftersom det har 

dykt upp några rättsliga problem som för närvarande utreds av Riksbyggen.  

Nytt förvaltningsavtal 
Det var stor uppslutning av boende den 16 november när vi diskuterade det framtida 

förvaltningsavtalet. Tack för ert engagemang! Styrelsen arbetar nu vidare frågan. Bifogat får 

ni som inte var med den information om vårt nuvarande avtal som delades ut på träffen. 

Snusar, fimpar och annat skräp 
Släng snusar, fimpar och annat skräp i soporna och inte på marken, vare sig på vår egen mark 

eller på den kommunala (trottoarer m.m.).  

Information via mejl 
20 av våra 34 hushåll får information från styrelsen via mejl. Vill du också ha information via 

e-post i fortsättningen, anmäl det till Anna på anna.sjostrand@hotmail.com. 
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