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Nytt förvaltningsavtal 
I dag köper vår förening ett stort antal tjänster av Riksbyggen. De sköter vår ekonomi, vår 

tekniska förvaltning (exempelvis fastighetsskötsel) och bidrar också med andra tjänster med 

hjälp av vår förvaltare. Styrelsen har sagt upp avtalet och vi arbetar nu med att ta fram vilka 

tjänster vi bör köpa in i framtiden och vilka krav vi bör ställa på ett nytt avtal. Vi vill gärna 

höra era synpunkter på detta och ni är därför välkomna den 16 november kl. 18.00 till 

föreningslokalen på Kamomillvägen 2 för att diskutera dessa frågor. Vi bjuder på fika.  

Välkomna! 

Återvinning och skräp 
Vi har fått problem med återvinningsrummet under den senaste tiden. Vi måste hjälpas åt – 

för allas trivsel – att sköta vår skräphantering. Den som har frågor om detta får gärna kontakta 

Gabriela Dinu, gdinu@volvocars.com eller 53 15 06. Blir vi inte bättre riskerar vi högre 

kostnader, något som drabbar alla.  

 

Några tips med tanke på de problem vi har:  

1. Papperssäcken i återvinningsrummet är till för kompost av matrester. Matresterna ska 

läggas i de bruna papperspåsarna som finns att hämta i återvinningsrummet. I pappers-

säcken får man alltså inte lägga plastpåsar (med eller utan innehåll) eller annat skräp.  

2. Det som ska återvinnas ska sorteras och läggas i respektive behållare. Det är alltså inte 

tillåtet att ställa in osorterat material i säckar eller kartonger mitt på golvet. Vi betalar för 

att få våra behållare tömda, inte för att någon annan ska sortera vårt avfall, vilket skulle 

kosta mycket pengar! Det blockerar också vägen för övriga boende.  

3. Lägg rätt sak i rätt behållare. Det står på respektive behållare vad som ska läggas i dem 

och exempel på vad som inte ska läggas i dem. I behållaren för tidningar ska det t.ex. inte 

läggas pappers- eller plastkassar. Samlar du dina tidningar i en kasse ska den alltså töm-

mas i behållaren. Papperskassen lägger du bland pappersförpackningar. Plastpåsen lägger 

du däremot i de vanliga soporna (i alla fall tills vidare, sortering av mjukplast är på gång).  

4. Det är bara förpackningar, kompost och tidningar som ska samlas i återvinnings-

rummet. Annat skräp ska antingen läggas i soporna (om det är brännbart) eller tas till en 

återvinningscentral (exempelvis farligt avfall). Se information på www.goteborg.se.  

Parkeringsplatser 
Det finns fortfarande ett par lediga parkeringsplatser att hyra. Behöver du en parkeringsplats 

eller vill byta din nuvarande parkeringsplats kontaktar du Riksbyggen, 021-40 85 00 eller 

hyra@riksbyggen.se. Se information om parkeringar i pärmen Drift och underhåll, flik 19. 

Det är också ett starkt önskemål från boende att alla vi som hyr en parkeringsplats också 

använder den för att också våra besökare ska få plats att parkera.  

Städdagen 
Ett stort tack till alla som hade möjlighet att vara med på städdagen den 12 oktober! Vi var 

många och fick mycket gjort: rensat ogräs, städat soprum och återvinningsrum, bytt ut 

nummerskyltarna på parkeringsplatserna, diverse annan rengöring med mera.  
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