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Vårstädning och container - påminnelse

Eftersom vi ska undvika folksamlingar ersätts städdagen i år av en 
städvecka. Veckan 11 - 17 maj kan var och en, när det passar, se till att 
göra fint och snyggt på våra gemensamma ytor. Passa också på att städa den 
egna tomten. Vi kommer ändå som vanligt att hyra en container där vi kan 
slänga allt skräp som samlats ihop. Den kommer att finnas på plats fredag 
15 maj (eftermiddag) till söndag 17 maj. Om någon vill låna redskap 
(gräsklippare, häcksax, sekatör, såg) kan Monica (i nr 29) hjälpa till. I första
hand lördagen den 16 maj. Den dagen, kl 10 -12, kommer Monica också 
att finnas på plats för att varje hushåll ska kunna kvittera ut en nyckel 
till miljöstugan. (Se nedan)

Miljöstugan och nya soprutiner

Ombyggnaden av miljöstugan är i full gång och beräknas vara klar inom kort. 
När allt är färdigt ska sopkärlen som nu står utomhus flyttas in. Det ska 
också bli plats för en behållare för matavfall. Varje hushåll kommer att få 
ett kärl och särskilda påsar för att slänga matavfall.  Eftersom alla kärl för 
återvinning, hushållssopor och matavfall kommer att samsas i samma 
miljöstuga kommer "vakthållningen" på lördagar att tas bort. Varje hushåll 
får en egen nyckel och kan när som helst öppna dörren och slänga sitt avfall. 

 
Det är viktigt att alla hushåll sköter rutinerna på ett bra sätt. Miljöavfall 
(plast, glas, papper etc) ska slängas i miljöbehållarna, matavfall för sig och 
övriga hushållssopor för sig. Annars kommer detta inte att fungera. Vi har 
gjort denna förändring bl.a. för att sopsugen blev för dyr. Så nu måste vi 
hjälpas åt att hålla nere kostnaderna. Det kommer mer information från 
Stockholm Vatten och avfall (SVOA) om hur återvinningen av matavfall ska 
gå till.

Besök gärna föreningens webbplats https://www.brfrinkebypark.com/
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