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Information från Styrelsen, februari 2020 

Swish Nu kan du betala hyran för föreningslokalen och gästlägenheten med Swish. Du betalar 

när du besöker vicevärdsexpeditionen för att hämta nyckeln. I enlighet med beslutet på stämman 

höjs hyrorna med 10% oberoende av om du betalar med Swish eller inte. Fr o m den 19 februari 

gäller följande hyror:  

• Gästlägenheten 330 kr/dygn 

• Föreningslokalen måndag – torsdag och söndag 110 kr/pass 

• Föreningslokalen fredag och lördag 220 kr/pass  

Ljudanläggning i föreningslokalen Om du vill ha musik i lokalen kan du hyra ljud-

anläggningen som finns där. Du får då låna en bluetoth-sticka för att starta den och får 

information om hur den fungerar av Thomas på vicevärdsexpeditionen. Det finns även en 

portabel ljudanläggning med mikrofoner som du också kan hyra av Thomas. Hyran för 

ljudanläggningarna är 150kr. 

Relining Som vi har informerat om tidigare kommer avloppsstammarna som går under varje 

huslänga att renoveras med relining. Vi planerar att göra detta etappvis under några år. Nu 

startar vi arbetet med att upphandla entreprenaden. För hjälp med inventering, projektering och 

upphandling har vi tecknat ett avtal med Gaido Consulting. Mikael Ahroth från Gaido kommer 

under de närmaste månaderna att ibland vara i området och kolla på ledningssystemet och visa 

området för de entreprenörer som bjuds in att lämna anbud på arbetet. Om du ser någon som du 

inte känner igen gå omkring här, fråga gärna vem det är. 

Stopp i avloppet uppstår oftast i toalettavloppet och i köksavloppet. För att undvika stopp i 

toalettavloppet är det viktigt att inget annat än kiss och bajs och toapapper spolas ner. Vi 

rekommenderar att du ser till att spolningen fungerar och inte använder den lågspolande 

funktionen på toa-stolen. Stopp i köksavloppet orsakas av fett som stelnar i ledningen. Därför ska 

du inte hälla ut fett i vasken! Torka alltid ur stekpannan eller grytan med hushållspapper innan 

du diskar den. Om det är så mycket fett att du inte kan torka upp det skall du hälla över fettet i en 

PET-flaska som du sedan slänger som övrigt hushållsavfall (i det gröna kärlet). För att slippa 

spilla kan du hämta en tratt som passar till flaskan på vicevärdsexpeditionen.  

Sopor I våra sophus kan du lämna matavfall och övrigt hushållsavfall, förpackningar av papper, 

plast och metall (OBS inte stora förpackningar) samt batterier och lampor/lysrör. Inget annat får 

lämnas där – varken i kärlen eller utanför. För sådant som inte får lämnas i våra sophus 

hänvisar vi SEOMs mobila återvinningsstation som finns på infartsparkeringen vid Silverdals 

kapell en torsdag i månaden mellan kl 16:30 och 19:30. Nästa gång är torsdagen den 20 februari. 

Turlistan finns på SEOMs hemsida och på anslagstavlorna utanför våra tvättstugor och i 

sophusen. Vid den mobila återvinningscentralen kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna 

på de vanliga återvinningscentralerna.  
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SMS-meddelande För att kunna nå ut till föreningens medlemmar om det finns behov av snabb 

information har styrelsen skapat en SMS-grupp. Medlemmarna i gruppen syns inte för varandra. 

Meddelanden behöver inte besvaras om det inte uttryckligen framgår av skickat meddelande. Det 

går naturligtvis att skicka svar och kommentarer även om det inte begärs. Om ni svarar går det 

bara till administratören för SMS-gruppen och kan alltså inte ses av andra medlemmar i gruppen. 

I början av januari skickades ett SMS ut till de som vi redan har mobilnummer till. SMS-et kom 

från nummer 71382. Om du inte fick detta SMS beror det på att vi saknar korrekt mobilnummer till 

dig. För att du som inte fick något meddelande skall få akutmeddelanden behöver du lämna ditt 

mobilnummer till vicevärden. OBS vi lägger upp kontakterna på adresser, inte namn, för att 

kunna administrera listan effektivt.  

Trädgårdsdagar Datum för årets trädgårdsdagar är den 25 april och 17 oktober. Lägg in dem 

i din kalender redan nu.  

Cykelservice Under vårens trädgårdsdag kommer miljögruppen att hjälpa till med enklare 

åtgärder på din cykel inför cykelsäsongen. 

Miljögruppen har sammanfattat de insatser som gjordes under 2019: 

• En blomsteräng har anlagts där den nedre garagelängan på Skogstorpsvägen tar slut. På 

sikt ska ytan förhoppningsvis locka till sig många insekter. Ytan har markerats med stora 

stenar runt kanten och en skylt har satts upp. 

• Den 24 november anordnades en återbruksdag/loppis i föreningslokalen. Intresset var 

stort med många besökare. Miljögruppen lämnar nu stafettpinnen vidare till de boende 

som skrev motionen till stämman om anordning av loppis. 

• Två stora barnsäkra vattentunnor har inköpts för uppsamling av regnvatten till bevattning. 

Installation kommer att ske under april månad vid baksidan av poolhuset och vid bostad 

med gatunummer 113. 

• Avfallssortering är införd i festlokalen, bl.a. kan nu matavfall källsorteras. 

• Barnaktiviteter har anordnats i anslutning till städdagarna – tillverkning och uppsättning 

av bihotell respektive byggande av igelkottsbon. 

• Även de inventeringar av träd och buskar som genomförts av trädgårdsgruppen kommer 

till användning i miljöarbetet, bl.a. för att identifiera invasiva växter, som bör tas bort, då 

de annars sprider sig ohämmat. 

Trädgårdsgruppen har bestämt att föryngringsbeskärning av buskarna på baksidan av 

garagelängorna på Skogstorpsvägen kommer att göras den 21 mars med hjälp av de närmast 

boende. Trädgårdsansvariga i område 1, 3 och 7 återkommer med närmare instruktioner till 

berörda. 
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