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Tack för alla deltagare på infomötet 

Ö ver 30 medlemmar deltog pa  infomo tet den 25 oktober. Tack alla 
deltagare fo r bra diskussion och feedback. Fra n styrelsesida gav 
infomo tet en mo jlighet att informera medlemmar om styrelsens arbete 
och de viktigaste arbetsuppgifterna. I dagsla ge a r va rt fokus pa  de 
akuta renoverings- och underha llsbehoven speciellt vid Fredrik Jahns 
gra nd och Finntorpsva gen 3.   

Nu na r coronarestriktionerna har lyfts bort har vi avsikt att organisera 
flera tillfa llen da r vi kan tra ffa medlemmar och fa  ide er om hur vi 
tillsammans kan skapa a nnu ett mer trivsamt omra de. 

Instruktioner om hur man ska använda Grovsoprummet 

Att anva nda grovsopprummet kan vara skra mmande om man inte vet 
etiketten och reglerna. Men ha r kommer de viktigaste reglerna: 

Vad ska in till grovsopprummet: Större sopor och föremål som inte ryms 
i vanliga sopkärl (t.ex. emballage, leksaker, prydnadsföremål och mindre 
möbler). 

Vad ska inte INTE in till grovsopprummet: Farligt avfall (t.ex. färg-, 
lack- och limrester), byggnadsavfall och stora möbler som inte ryms i 
kärlen (t.ex. soffor, sängar och bokhyllor).  

Sammanfattningsvis om fo rema let inte ryms i ka rlen ska det inte in till 
grovsopprummet.  

Cykelnyheter 

Öm du ma rker att din cykel a r borta kan det bero pa  cykelrensningen 
som utfo rdes pa  ho sten. Kontakta Allgranth omga ende fo r att fa  
tillbaka cykeln. I andra nyheter kommer det finnas nya 
utrymmeseffektiva cykelsta ll vid Fredrik Jahns gra nd i slutet av 
november.   
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