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Kära medlemmar!   
Matavfallshantering 
 
Nu börjar vi snart att sortera ut vårt matavfall. Ni kanske har sett att det lagts plattor innanför syrenhäcken vid 

port 42 och 44, det är där de bruna kärlen kommer att stå. Varje lägenhet kommer att få en hållare, 

papperspåsar, en skrapa och en broschyr med information om vad som kan sorteras ut. Skyltar kommer också 

att finnas på kärlen och i varje trappuppgång. Det är bara papperspåsarna som får läggas i de bruna kärlen, 

plastpåsar får alltså inte läggas i då de inte bryts ner. De kommer inte att tömma kärlen om vi lägger i 

exempelvis plastpåsar samt att vi då får betala för en extra hämtning.  

Matavfallet blir till biogas som används till bränsle och till biogödsel som används som växtnäring till åkermark. 

På 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 1 mil. Matavfallet från 3000 personer räcker för att köra en 

stadsbuss i ett helt år!   

Styrelsearbete 

Då flera av styrelseledamöterna i den nuvarande styrelsen av personliga skäl inte kommer att kunna fortsätta 

sina uppdrag efter nästa stämma är föreningen i stort behov av att få in nya styrelsemedlemmar. Vi är en liten 

förening och det betyder att vi alla måste hjälpas åt och ta ansvar för att vårt gemensamma ägande. En 

bostadsrättsförening fungerar endast om medlemmarna engagerar sig i den och nu behöver vi verkligen ert 

engagemang för att vi ska kunna vara en så blomstrande förening som vi alla vill bo i! Hör gärna av dig till 

valberedningen Ida Wistre (40:an) eller Frida Petterson (46:an). 

Styrelsens nuvarande sammansättning (valda 2017) till nästa årsstämma 2018 

Birger Jonsson, ordförande (avböjt omval) Gustav Wistre, kassör (flyttar inom kort) 

Matilda Axelsson, sekreterare vald på 2 år Anna Tiberg, ledamot vald på 2 år 

Mattias Nylöf, ledamot vald på 2 år 

Suppleanter valda på 1 år, Anna-Pia Beijer, Johanna Lindström och Elisabet Oldfeldt 

Städdagar 

Under året finns det 2 tillfällen att hjälpa till med utemiljön runt våra fastigheter. Det är bra och roligt om vi blir 

många som hjälper till. Om vi blir många brukar det ta 2 timmar att städa. Det blir bättre sammanhållning om 

alla hjälps åt och det finns alltid tid för mat och kaffe efter avslutat arbete. Hoppas på bra uppslutning under 

våren. 

Stadgar 

De nya stadgarna är nu registrerade hos Bolagsverket och utgivna. De finns att ladda ner från vår hemsida. 

Behöver någon av er en papperskopia så meddela oss så lägger vi en i postboxen. 

Styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig höst! 
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