Viktiga dagar i oktober!
Container 9-12 oktober
Sopcontainer kommer att finns uppställd utanför miljöstugan. Det är främst eget
hemmaskräp som kan slängas i containern, ris och kvistar kommer att tas om
hand i samband med utemiljödagen. Elektronik och miljöfarliga sopor kan inte
heller slängas i containern utan måste fraktas till miljöstationen i Östberga.
Längledarna träffas den 10 oktober kl 10.00 utanför Miljöstugan för att
gemensamt leta och slänga bråte. Vi kommer även att ha en genomgång inför
utemiljödagen.

Utemiljödagen den 24 oktober
Vi träffas utanför Miljöstugan kl 10.00 och har en gemensam genomgång av vad
som behövs göras innan vi jobbar tillsammans med att göra fint i området.
Utemiljön är alla boendes ansvar och det är viktigt att så många som möjligt
deltar.
Framemot eftermiddagen öppnar caféet i Butiken, det kommer att finnas kaffe och
hembakat. Inkomsterna från det här caféet kommer att användas till att köpa in
en espressomaskin till Butiken. Om du vill får du gärna bidra med kakor eller
annat hembakat. Lämnas i Butiken kl 10.00

Sopinformation
Bifogat får ni också ett informationsbrev om sopbehållarnas placering som redan
delats ut till närmast berörda grannar. Placering 2 kommer att anpassas till att
ligga så långt från husen som möjligt. Under vecka 42 kommer grävarbetet för de
nya sopbehållarna att dra igång vid båda platserna. Mer information om när de
nya behållarna ska tas i bruk och hur sorteringen ska gå till kommer att delas ut i
god tid innan.

Information om fakturor på avvägar
Det har genomförts en lagstiftad brandskyddskontroll i området. Företaget som
har stadens uppdrag har varit inne i flera hus. Detta skall betalas av
fastighetsägaren, det vill säga föreningen. Om fakturan av misstag gått direkt till
hushållet lämna den i lådan på Rrv 100. Skulle ni ha betalat lägg dit fakturan och
information om bankdetaljer så får ni pengarna tillbaka.
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