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Styrelsens ord 

Som alla har noterat så har vi haft problem med soporna 

under hösten. Några gånger har orsaken varit att sopbilen 

inte kommit åt att tömma p.g.a. att något fordon eller bråte 

har varit i vägen.  

Tänk på att om den molok du brukar gå till är full, så kan 

du använda föreningens andra moloker. Det är inte tillåtet 

att ställa sopor på marken utanför. Som alla förstår lockar 

det till sig råttor. 

Återvinning/källsortering finns vid parkeringen FB 34. Där 

kan du lämna förpackningar av papper, plast, glas och 

metall samt tidningar och småbatterier. 

Förändrad månadsavgift 

Föreningens styrelse har beslutat att från 2018-01-01 höja 

månadsavgiften för föreningens bostadsrätter med 1%. (Detta 

gäller alltså inte hyresrätter). 

Styrelsen har även beslutat att samma datum, 2018-01-01, höja 

hyran för parkeringsplatserna till 300 kr per månad. 

Container 19-21 januari 2018 

En container kommer att finnas vid parkeringen FB 3 för 

grovsopor och en säck för små-elektronikavfall. Hjälp gärna till i 

samband med detta att slänga ev. bråte som står i trapphus, 

källarkorridorer och på gårdar. 

Observera att man inte kan slänga glödlampor, vitvaror eller 

farligt avfall i dessa. Detta lämnas vid kommunens miljöstationer. 

Kommunen har även en mobil miljöstation som kommer en gång 

per kvartal till busstorget i Fruängen. 

 

Vinter och 

förhoppningsvis snö 
Vi uppmanar alla att hålla uppsikt över 
taken och ev. snö som skulle kunna 
utgöra en fara när det börjar hänga 
över takkanten. 
Telefonnummer finns i trapphusen för 
anmälan. 
Se även till att dörrarna stängs 
ordentligt vid ut/in passage. 

Tänk även på att vara restriktiv när du 
lämnar ut portkoden. 

 

Grannsamverkan 

Vill du hjälpa till med grannsamverkan 

i vårt bostadsområde? Läs mer på 

www.samverkanmotbrott.se och 

kontakta styrelsen för intresseanmälan 

(ej bindande) eller mer information. 

 

Parkeringsbevis för 

2018 

Parkeringsbevis kommer att 

kunna hämtas ut vid några 

tillfällen i föreningslokalen FB 1 

i samband med årsskiftet. Mer 

information om datum på 

hemsidan. 

 

Kontakta styrelsen 

www.schalettenmodisten.se 
 
info@schalettenmodisten.se 
 
Telefon: 073-658 01 95 
(obemannad) 
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