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2012-Ll-26 OBS! Sparas i lägenhetspärmen

sroR uPPPsLUrrutruc pÅ srÄooncrrrr
10 nov genomfördes höstens gemen-

samma städdag med stor uppslutning.

Tack för din insats !

GEMENsAMHETslomlrt öppru
U nder renoveringsarbetena i sommar har

vår lokal inte varit tillgänglig. Nu är det

fritt fram att använda den igen. Bokning

sker på kalendarium i tvättstugan.

INSAMTING AV MATAVFATL

Ku ngsbacka kommun genomförde tidigare

iår en s.k. plockanalys av matavfallet från

flera områden i Kungsbacka. Den visar att
sorteringen går bra, men vi måste

generellt bli ännu bättre! De gröna kärlen

innehåller fortfarande en hel del matavfall,

som skulle kunna ha blivit biogas om det

hamnat irätt kärl. Lägg heller inget

trädgå rdsavfa ll ide bruna kärlen.

Matavfallet ska alltså bli biogas, inte

kompost. Ta dig tid att sortera dina sopor!

Det håller nere våra kostnader och ger oss

framför allt en bättre miljö.

TRÄDGÅRDSAVFAtL

Efter önskemål från Förskolan Basunen,

vill vi uppmana er att köra större mängder

och grövre trädgå rdsavfall till
avfa llsa n läggningen. Tänk på att förskolan

använ der angränsande skogsglänta för
utelek och pedagogisk verksam het.

NY MÅNADSAVGIFT

Efter en oförändrad månadsavgift sedan

2009, kom mer avgiften 2013 att höjas

med 4,lo/o.

De nya avgifterna från januari 2013 blir:

2:or: 4 522 kr

3:or: 5 089 kr

4:or:6 278 kr

Sior:7 777 kt

SNICKERI- & MÅTNINGSARBETEN

Renoveringsarbetena för resterande hus

kommer att återupptas under april/maj
2013.

NY INDETNING STÄDOMRÅDEN

lnför städdagen delades det ut en plan

över gällande städområden. Vi vill

påminna er om att läsa informationen, så

att vi tillsammans kan sköta vårt område
på bästa sätt. Tänk på att även

soprummen ingår i städansvaret.

ÅRLre sEsrrrlrrNre
Den årliga besiktningen av lägenheterna

sker under nov-dec. Dag och tid meddelas

inom kort. lnför besöket ber vi dig att ta

en titt på vinden, för att kontrollera att allt

ser OK ut. En inventering av återvinnings-

korten till Klovsten kommer att ske - ha

därför ditt kort tillgänBligt vid besöket.

Meddela om du inte har fått nya filter till
ventilerna, så ordnar vi det.
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