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Information från Styrelsen, april 2021  
Vårens trädgårdsdag Vi vill påminna om trädgårdsstädningsveckan 17 – 25 april. Hör med de 

trädgårdsansvariga i ditt område vad som behöver göras och gör arbetet när det passar dig bäst 

under veckan. Under helgen 24 – 25 april kommer det att finnas en container på Scoutvägen och en 

på Skogstorpsvägen för allt trädgårdsavfall som samlats under veckan. 

Tipspromenad Under helgen 24 – 25 april ordnar miljögruppen en tipspromenad med fina vinster. 

Se information i entrén till tvättstugan vid poolen.  

Lokalen och lägenheten Under perioderna 31 maj – 10 juli och 9 aug – 1 okt pågår arbetena 

med avloppen. Då kommer lokalen, bastun och lägenheten att reserveras för att användas av 

boende vars avlopp är avstängt. De som jobbar med reliningen behöver också använda lokalen. På 

grund av detta kan lokalen och lägenheten inte bokas under dessa perioder. 

Tvättstugan Scoutvägen 42 ligger vägg i vägg med övernattningslägenheten. För att de som 

sover där inte skall störas av ljud från tvättstugan är det inte tillåtet att tvätta mellan kl 22:00 och 

7:00 de nätter som lägenheten är uthyrd. Det kommer att markeras med en skylt på dörren in till 

tvättstugan. Vi ber alla att respektera skylten när den sitter uppe och inte störa de som bor i 

lägenheten.  

Läckage i värmesystemet Vi har sedan en tid tillbaka ett läckage, som är för litet för att hitta 

med vanliga läcksökningsmetoder, i den övre delen av området. När det blir varmare så att vi kan 

stänga av värmen, kommer vi att gräva upp på några ställen längs kulverten för att sätta in ventiler 

och fortsätta arbetet med att söka efter orsaken till läckaget. 

Grovsopor och trädgårdsavfall Under sommaren behöver vi kunna göra oss av med 

trädgårdsavfall. SEOM tillåter inte att trädgårdsavfall slängs i grovsopscontainern och vi kommer 

därför att ha en separat container för trädgårdsavfall här under perioden mitten av maj – 

mitten av sep. Trädgårdscontainern kommer att stå bredvid grovsopscontainern på p-platsen på 

Skogstorpsvägen. I trädgårdscontainern skall endast trädgårdsavfall utan påsar eller säckar 

läggas. OBS! Inte jord, sten, stubbar och annat grovt. För grovsopscontainern gäller att 

endast grovsopor dvs kasserade husgeråd, möbler, pulkor, cyklar, mattor etc får slängas 

(detta gäller givetvis också under den period då trädgårdscontainern inte är här). Som vanligt 

kommer vi att ha stora containrar för trädgårdsavfall här under trädgårdsdagarna vår och höst. Så 

passa på och rensa i din trädgård när den stora containern står här.  

Tidningscontainern För att ge plats för den separata trädgårdscontainern måste vi ta bort 

tidningscontainern från området. Tidningar lämnar vi, liksom de som bor i våra grannföreningar, i 

fortsättningen på återvinningsstationen i backen.  

Miljöplanen En uppdaterad version av miljöplanen finns nu på hemsidan. Där kan du förutom våra 

mål för miljö- och hållbarhetsarbetet läsa om vad vi har gjort hittills och se miljöstatistik för flera år.  
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