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Föreningsstämman 2017
Den ordinarie föreningsstämman 2017 är avklarad och det kommer inom en snar
framtid gå att läsa protokollet på vår hemsida.

Container för grovsopor
Containern för grovsoporna är återigen överfull med avfall som inte är grovavfall.
I helgen fylldes den med elskrot och bildäck och andra gånger har den fyllts med
byggavfall, inget av detta är avsett för denna container.
Att ha containern stående hela året i sig är dyrt, och blir ännu dyrare när den fylls
med otillåtna avfall.
Vi vill erbjuda alla medlemmar ett miljövänligt sätt att deponera sin grovavfall men
kommer i fortsättningen att hantera det i likhet med t.ex.
HSB BRF Runstenen, HSB BRF Rodstjarten, HSB BRF Sjohasten, HSB BRF
Anderstorp, HSB BRF Loke m.fl.
Ny hanteringen för grovsopor:
• Inom kort kommer containern för grovsopor att sägas upp och ersättas av containrar

som beställs på korttid 1-2 gånger om året
• Rutiner för dessa beställningar är ej klara, men tid och plats kommer att annonseras
i god tid
• Elskrotskärlet kommer även i fortsättningen bli kvar bakom pizzerian för
medlemmarnas bruk
• Mindre containrar kommer att finnas bakom pizzerian dock kommer dessa enbart
vara för fastighetsskötarens bruk.
Styrelsen hoppas att den nya hanteringen kan möta medlemmarnas behov på ett
godtagbart sätt men nu med en väsentligt lägre kostnad för oss alla.

Ett utdrag från återvinningstockholm.se ang. vad som är grovsopor:
• Mindre möbler
• Porslin/ keramik
• Kläder
• Leksaker
• Trälådor

Exempel på vas som inte är grovsopor:

• Byggavfall
• Farligt avfall
• Matavfall
• Förpackningar
• Elektronik

Grannsamverkan
Gruppen för grannsamverkan har i dagsläget runt 45 personer och söker fler
medlemmar för att lättare kunna upptäcka konstigheter i området.
Om du känner att du är intresserad eller bara vill tipsa om något som har hänt i
området skicka gärna ett mail till: gsvbrfbergshamra@gmail.com
Soliga hälsningar
Styrelsen

