Informationsträff
torsdag
2005-12-09
19.00

Kvartersnytt!
för oss i Brf Hägerstenshamnen nr 2

2005-10-30

Tack alla ni som deltog i höststädningen och arbetade i våra omgivningar söndagen den 23 oktober.
Tack även ni som på annat sätt bidrog. Vi var 18 personer som krattade, rensade runt buskar och inte
minst slog, klippte sly och gjorde ängen utanför staketet så fin. Vi avslutade som vanligt med korv och
öl samt kaffe och hembakta kakor, mycket uppskattat.
Ni som inte hade möjlighet att vara med, kom till vårstädningen! Vi har faktiskt mycket trevligt !

Trädgårdsgruppen/Solveig Trulsson
Grovsopor - torsdag 2005-11-03
Hämtning av icke skrymmande grovsopor sker
torsdagen den 3 november. Behållare för
soporna kommer att finnas utanför port nr 21.
Det som får lämnas är:
- textilier och övrigt brännbart (tex skumplast,
frigolit och träföremål). Ej möbler.
- elektronik (mindre apparater som har sladd,
t ex transistorradio, rakapparat, strykjärn)
Ej spis, kylskåp och TV-apparater.
- metallföremål (t ex kokkärl, stekpannor)
- keramik
Vid osäkerhet kontakta ditt portombud.
Varje enskild medlem måste ha kvar sina
grovsopor hos sig själv fram till dagen före
hämtning.
Om någon tycker det är för lång tid mellan
hämtningstillfällena är enda möjligheten att
själv ordna transport till återvinningsstation.

Styrelsen
Farligt avfall
Allt avfall som är farligt för människa och
miljö klassas som farligt avfall. Det får aldrig
läggas i soppåsen eller hällas i avlopp.
Som farligt avfall räknas lösningsmedel, nagellack, färg, kemikalier, batterier och småelektronik (upp till en mikrovågsugns storlek).
Enklast att bli av med denna typ av avfall är att
lämna det till en återvinningslastbil som
kommer till Axelsbergs centrum, bakom ICA,
onsdag 9 november kl 18.00 - 18.45.

Följden av detta blir dålig lukt i trapphuset och ökade
kostnader för rengöring av soprummen.
I ett fall har en ej tillsluten avfallspåse gjort att tapeten
och området runt luckan till sopnedkastet kladdats ner
med kaffesump.
I ett annat fall har en skokartong slängts i sopnedkastet, ställt sig på tvären och fastnat.Därmed
blockerades sopschaktet och började fyllas med sopor.
- Endast plastpåsar, väl tillslutna, får användas för
köksavfall
- Kartonger och liknande skall läggas i behållare i
Axelsberg C.
- Innan soppåsen knyts igen skall luften pressas ut så
att påsen ej tar större plats än nödvändigt.

Portombuden
Takarbeten
En av de viktigaste delarna av vår fastighet är taket.
Eftersatt underhåll kan få förödande konsekvenser och
dramatiskt påverka föreningens ekonomi.
Styrelsen har därför under våren låtit göra en översyn
av det övre taket och låtit utföra nödvändiga arbeten.
Bl a har fågelbon till högljudda måsar tagits bort. För
att förhindra nya bon till våren kommer vi att montera
metallnät på tidigare häckningsplatser på övre taket.
Detta ger oss förhoppningsvis ett lugnare 2006.
Översynen fortsätter till våren med det nedre taket.

Underhållsgruppen

Träfflokalen
Vid underhållsgruppens senaste möte i träfflokalen
upptäcktes att lokalen var dåligt städad. Vi måste
därför påminna de som använt träfflokalen att förutom
Underhållsgruppen städning av golv, bord, diskbänk etc så måste kaffefilter slängas i soppåsen, filterhållarna och kaffeHushållssopor
kannorna diskas samt soppåsen slängas. Om inte detta
Det har tyvärr konstaterats att sopor kastats i
görs bildas mögel i kaffekokaren och i soppåsen, med
sopnedkasten inpackade i papperskasse eller i
ej tillsluten plastpåse. Detta har fått till följd att dålig lukt som följd. Dessutom blir kaffet inte så
hälsosamt att dricka.
papperkassen gått sönder eller att innehållet i
Underhållsgruppen
plastpåsen ramlat ut så att matrester och dyligt
har spridits ut på väg ner genom sopschaktet.

