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Hej alla grannar och föreningsmedlemmar!
Miljörummet
Tyvärr sker fortfarande en del dumpning av grovsopor inkl. trädgårdsavfall i miljörummet.
Grovsopor ansvarar du som medlem själv för att transportera till en återvinningscentral t.ex.
Görvälns ÅVC. Som privatperson är det kostnadsfritt att lämna grovsopor på en
återvinningscentral.
I miljörummet ska endast kartong/wellpapp (ihopvikta), plastförpackningar, tidningar, metall,
ofärgat glas och färgat glas lämnas.
Allt grovavfall som lämnas i miljörummet är nedskräpning och innebär en brandrisk och
olägenhet för andra medlemmar. Föreningen kan säga upp en bostadsrättsinnehavare till
avflyttning enligt bostadsrättslagen t.ex. om du som bostadsrättsinnehavare inte iakttar sundhet,
ordning och gott skick eller rättar dig efter särskilda ordningsregler som föreningen meddelar. Se
gärna föreningens stadgar för mer information.
Den 18 november kommer Järfälla kommuns mobila återvinningscentral till återvändsgränden
vid Karlslunds förskola mellan 9-12. I mindre mängder kommer du denna förmiddag kunna lämna
•
•
•
•
•
•
•

Isolering, glas och porslin
Metall
Textilier och kläder till återanvändning
Glas, färgat och ofärgat
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Wellpapp

•
•
•
•
•
•
•

Farligt avfall
Vatten- och lösningsbaserad färg
Elektronik
Ljuskällor
Småbatterier och blybatterier
Brännbart men inte hushållsavfall
Mattor och mindre inredning

Undvik fågelmatning under vintern
Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att inte mata fåglar inom föreningens område t.ex.
genom fågelmatningsbord. Anledningen är att maten som ramlar ned från dessa
matningsstationer drar till sig möss och råttor.
Önskar du nyhetsbrevet digitalt? Anmäl dig via länken nedan!
https://goo.gl/forms/Tb3JtSkmVT5i4Pvs1

Golvvärmetermostater
Moelven kommer förhoppningsvis i närtid kontakta de
medlemmar som är berörda av defekta golvvärmetermostater för att bestämma tidpunkt för att åtgärda felen.

Skyltning i området
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Nu är en områdesskylt, två flaggskyltar och tre husskyltar
beställda. Områdesskylten kommer att placeras på
miljörummets ena vägg. Flaggskyltarna kommer att placeras
vid var sin ände av genomfartsvägen genom området.
Husskyltarna kommer att placeras på förråden på de tre gavelhus som vetter mot
genomfartsvägen.

Skyltning i området
Påminn gärna gäster om att det förutom P-bevis krävs P-skiva mellan 08-20 på föreningens
gästparkering.
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