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Information från Styrelsen, april 2020 

Trädgårdsdagen Lördagen den 25 april är sedan tidigare inbokad för vår gemensamma 

städdag. Vi håller fast vid detta datum men eftersom vi i dessa tider bör hålla avstånd från 

varandra kan det kanske vara bra att sprida ut arbetsuppgifterna över flera dagar. Den som känner 

oro och obehag inför att vistas ute tillsammans med andra stannar självklart hemma men har 

möjlighet att bidraga med individuellt arbete vid annat tillfälle. Trädgårdsansvariga informerar som 

vanligt i förväg om vad som ska göras i respektive område. Formerna för fördelning av uppgifter 

avgörs inom respektive område.  

Trädgårdsredskap kan som vanligt hämtas för respektive område den 25:e. Den som vill jobba vid 

senare tillfälle behåller redskapen och lämnar tillbaka dem när arbetet är klart. Eftersom arbetet 

kommer att ske över flera dagar kommer det inte att finnas containrar som vanligt. Men helgen 

den 2 – 3 maj kommer det att finnas en container vid Skogstorpsvägen. OBS! Det är bara 

trädgårdsavfall som får läggas i containern, inga plastpåsar eller säckar.  

Den gemensamma lunchen får vi hoppa över i år. Varje trädgårdsområde avgör själv om man vill 

ha gemensam fikastund med avstånd. 

Miljöplanen som fastställdes för ett år sedan har nu uppdaterats med information från det 

gångna året. Planen tillsammans med information om vilka miljöåtgärder som genomförts under 

2019 och uppdaterad statistik finns på vår hemsida www.sollentunahus2.se. Som framgår av 

statistiken har det inte skett några större förändringar av värme, el och vattenförbrukningen under 

de senaste åren. Inte heller i mängden utsorterat matavfall (det som slängs i de bruna kärlen) har 

det skett någon större förändring. Däremot har mängden övrigt hushållsavfall i de gröna tunnorna 

ökat med 19% under 2019 jämfört med 2018, vilket är en ökning från 133 kg till 159 kg per hushåll 

och år. Det är olyckligt både på grund av att vårt mål är att minska den fraktionen genom bättre 

utsortering av fraktioner som går till återvinning och av ekonomiska skäl eftersom SEOM ändrade 

avfallstaxan vid årsskiftet för att stimulera till bättre sortering. Taxan för övrigt hushållsavfall höjdes 

från 3 kr/kg till 4 kr/kg medan taxan för matavfall ligger kvar på 1 kr/kg. 

Kabel-TV Vi har fått information från ComHem att de har övergått till att sända alla TV-kanaler 

digitalt. Du bör därför ställa om din TV till digital visning om du inte redan har gjort det. Information 

om hur du ställer om TV’n bör du hitta i manualen. Det är viktigt att göra detta innan den 8 

september eftersom ComHem då släcker ner de analoga kanalerna.  

Bastun Vi har förmånen att ha en bastu i området som du som har kvitterat ut nyckel kan boka 

och använda utan kostnad. För att det skall fungera är det viktigt att alla som använder den följer 

de enkla reglerna att alltid anteckna sig på bokningslistan (som finns i tvättstugeentrén) för det 

pass man önskar använda bastun och att lämna bastulokalerna i gott skick när man är klar. 

Tyvärr mötte några boende som skulle basta nyligen en bastulokal som inte var i gott skick. De 

som varit där innan hade lämnat kladdiga golv och skräp och oreda efter sig. De hade inte heller 

skrivit upp sig på bokningslistan. Vi hoppas att detta inte upprepas utan att alla fortsättningsvis 

följer de enkla reglerna.  
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