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Information från Styrelsen, december 2020 

Stämman Vid årets stämma som skedde med poströstning och helt utan fysisk närvaro omvaldes 

två ordinarie ledamöter och en suppleant och nyvaldes en suppleant.  

Ordinarie ledamöter 

Göran Almberg, Skogstorpsvägen 53, ordförande 

Thomas Berg, Skogstorpsvägen 73 

Bengt Holmberg, Scoutvägen 30 

Marianne Lindblom, Skogstorpsvägen 55 

Eva-Lena Lundh, Skogstorpsvägen 89 

David Isaksson, utsedd av Riksbyggen 

Styrelsesuppleanter 

Ralph Dovertie, Scoutvägen 58 

Jon Söderhjelm, Scoutvägen 38 

Ann-Christin Thorsell, Skogstorpsvägen 19 

Alva Larsson, utsedd av Riksbyggen 

Avier från Riksbyggen Som du kanske har noterat kommer avierna från Riksbyggen på 

månadsavgifterna nu i Kivra. Om du inte har Kivra får du avierna som vanligt med post.  

Brandvarnare och levande ljus Du har väl inte glömt att kontrollera brandvarnarna och byta 

batterier eller köpa nya brandvarnare om de du har inte fungerar. Det skall finnas minst en 

fungerande brandvarnare på varje våningsplan. Alla bör också ha brandsläckare och brandfilt, helst 

en på varje våningsplan. VAR FÖRSIKTIG MED LEVANDE LJUS OCH MARSCHALLER! 

Inget glas får lämnas i vår sophus Glasförpackningar (flaskor och burkar) lämnar du i glasiglon 

på återvinningscentralen högst upp på Skogstorpsvägen. Allt annat glas lämnar du till den mobila 

återvinningscentralen på parkeringen vid Silverdals kapell. I november fick vi en extra kostnad på 

700 kr för sortering på grund av att någon hade lagt färgat glas i kärlet för pappersförpackningar.  

Julklappsförpackningar Eftersom fler än vanligt förmodligen kommer att vara hemma över 

helgerna ber vi alla hjälpas åt med att hantera emballaget till julklapparna på rätt sätt. Julpapper och 

mindre papperskartonger lägger du i kärlen för pappersförpackningar. Kom ihåg att vika ihop 

papperet och riva sönder/platta ihop julklappskartongerna innan du slänger dem. Våra återvinnings-

kärl har en begränsad kapacitet, så om de är fulla när du kommer med dina förpackningar ber vi dig 

gå upp med dem till återvinningscentralen högst upp på Skogstorpsvägen.  Där lämnar du också 

alltid wellpappsförpackningar, andra större förpackningar och transportförpackningar. Julklapps-

snören, tejp och klisteretiketter lämnar du bland övrigt hushållsavfall i de gröna kärlen. 

Julgranen lämnar du till den mobila återvinningscentralen när den kommer till Silverdal. Första 

gången den är där efter årsskiftet är den 7 januari. Övriga tider se tidtabell på SEOM’s hemsida.  

Till sist önskar vi alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.  

Styrelsen 


