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Dripp-Dropp - Skärpning

Om du skräpar ner, droppar från 
soppåse eller dylikt i hiss eller 
trapphus – Var vänlig och gör rent 
efter dig! 

SopSortering - klargöranDe

Vik ihop/platta till dina pappkartonger innan du 
lägger dem i pappersåtervinningen. Bag-in-Box? Då 
ska vinpåsen i kartongen och bärhandtaget sorteras 
bland plast, och själva kartongen plattas till för att 
sedan läggas bland pappersåtervinningen. Är du 
nyfiken på mer fakta om sortering? Läs mer här: 
www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/

Mobila MiljöStationen?

Mobila Miljöstationen är en lastbil som samlar in 
farligt avfall och mindre elavfall från dig som bor i 
Stockholmsstad. Till exempel kan det vara: Färg, 
lack, lim, nagellack, glödlampor, lågenergilampor, 
lysrör, rengöringsmedel, sprejburkar mm. Läs här:
Stockholmvatten.se/mobila

Bra att komma ihåg!

12/10 kl 19-19:45 Mobila miljöstationen, 
Vadmalsvägen (bakom OKQ8)

Vänliga hälsningar Styrelsen

Årsstämman

Genomfördes den 26 maj och samlade 33 med-
lemmar. Tack till: Inga som bjöd på hembakat till 
kaffet som Rolf bryggt! Stort tack till båda två!

Filterbyte

Nu är det dags igen för att nödvändigt byte av 
friskluftsfilter i alla lägenheter. (De som sitter bakom 
vissa av elementen) Rolf Martinell kommer att kon-
takta respektive lägenhet för att ta upp beställning 
av dessa i början av september.

PÅminnelse om rengöring

Och när nu filterbytet sker, passa på 
att göra den årliga rengöringen av 
frånluftsventilerna i kök, badrum och 
gästtoalett.

VeMS är VeSpan?

Ägaren till Vespan i cykelförrådet ombeds att flytta 
på den omgående. Motorfordon får inte ställas i 
cykelförrådet.

tack För Vattning!

Ett stort varmt tack till alla er som 
under sommaren hjälpt till att 
vattna i vår trädgård! Kul att så 
många visar intresse och enga-
gemang. Och tack till Roffe för 
att du hållit gräset kort.


