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Städdag  
Som tidigare år har vi en gemensam städdag, när vi plockar skräp m.m. Vi samlas vid 

föreningslokalen söndagen den 27 april kl. 10.00 och fördelar arbetet mellan oss. Efter 

städningen bjuder styrelsen på grillad korv.  

Trädgårdsavfall 
Efter visst besvär har vi lyckats hitta en lösning på hur vi ska hantera vårt trädgårdsavfall. Det 

fungerar som förra året. Det innebär att det bara är trädgårdsavfall som får slängas i säckarna. 

Det får inte slängas eller ställas något trädgårdsavfall eller annat utanför säckarna.  

Föreningslokalen 
Vi har ju skaffat ytterligare utrustning till vår föreningslokal (diskmaskin, kaffebryggare 

m.m.). Vi har därför beslutat att också höja hyran för lokalen till 200 kronor per dygn. 

Samtidigt har vi också begränsat det maximala antalet personer som får vistas i lokalen till 30 

personer. För att alla ska veta vilka villkor som gäller när lokalen hyrs bifogar vi hyresavtalet 

som ska sättas in i pärmen för drift och underhåll under flik 20.  

Entré- och förrådsdörrar 
Vi har ett antal boende som har eller haft stora problem med sina entré- och förrådsdörrar. Det 

är viktigt att alla som har problem anmäler sina fel till Riksbyggen innan garantitiden går ut 

den 5 juli 2009.  

Farligt avfall 
Var och en måste ta hand om sitt avfall som varken är hushållsavfall och som kan slängas i 

soporna eller förpackningar som kan återvinnas. Det kan vara elektronik, kemikalier och 

annat. Kretsloppskontoret kör runt och tar hand om visst farligt avfall på olika platser i stan, 

se information i soprummet och återvinningsrummet eller på 

http://www.kretslopp.goteborg.se/default.asp?http://www.kretslopp.goteborg.se/Main.aspx?O

bjectID=405.  

Snusar, fimpar och annat skräp 
Vi måste tillsammans försöka hålla vårt område rent och snyggt och i förlängningen attraktivt, 

både för oss själva och eventuella köpare den dag vi vill sälja. Släng därför snusar, fimpar och 

annat skräp i soporna och inte på marken, vare sig på vår egen mark eller på den kommunala 

(trottoarer m.m.). I dag slängs det ganska stora mängder skräp – främst snusar och fimpar – 

över hela vårt område, bl.a. i anslutning till trappor och entréer på Kamomillvägen.  
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