
SjöstadsNytt
www.brfsjostaden.se December 2008 Nr: 4

Budgeten för 2009 är nu beslutad. 
Vi kan med glädje konstatera 
att föreningens ekonomi 
är god. Även under 2009 
slipper vi avgiftshöjningar.

Höststädningen
Styrelsen vill passa på och tacka 
alla som deltog i höststädningen. 
Om ni händelsevis har glömt att 
märka era cyklar finns dessa i 
karantän. Kontakta styrelsen om 
du saknar din cykel.

Avgifter 2009 
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God jul och Gott nytt år
Styrelsen tillönskar alla medlemmar en

Vi hoppas att ni får en riktig skön och avkopplande
jul och nyår

Inför kommande helger 
tänk på att vara 
observanta när det 
gäller levande ljus

Vi påminner om att föreningen
medverkar i Grannsamverkan.

Målet för grannsamverkan är att 
minska brottsligheten och öka 
tryggheten och därmed också
trivseln. Detta ska uppnås genom 
ett socialt nätverk, som skapas av 
att de boende samarbetar, stödjer 
och hjälper varandra.

Resultaten av grannsamverkan 
visar att brottsligheten minskar 
betydligt. Meddela gärna dina 
grannar och se till att någon 
tömmer brevlådan om ni skall resa 
bort under helgen.

Välkommen med dina medlemsfrågor till föreningens 
expedition. Varje tisdag mellan 19-20. 
Under jul och nyår är det stängt mellan 17/12 och 8/1   
Plats: Tegelviksgatan 73

Medlemsexpedition
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MILJÖRUMMET – hur klarar vi sopsorteringen i jul?

WELLPAPP OCH PAPP
Viktigast är att ta vara på wellpapp, som 
kan återanvändas 5-8 gånger. Men du 
får också lägga i stora vanliga papp-
kartonger i containern. Skär itu, vik ihop 
och platta till!

TV-APPARATER, DATORER OCH 
ANNAT ELAVFALL
kan läggas i den särskilda buren. Om du 
köper ny TV eller dator ska du i första 
hand lämna den gamla till försäljnings-
stället där du köper den nya. Affären har 
ansvar att återvinna den apparat du 
ersätter med ditt köp.

GROVAVFALL
läggs i containern. Grovavfall är t.ex. 
kastruller, porslin, dricksglas och speglar 
(väl förpackat så man inte kan skära 
sig), keramik, gummi samt sådant som 
är för stort och inte går att sönderdela 
tillräckligt för att det ska gå ner i en
”vanlig” soppåse i sopnedkastet.

BRÄNNBART AVFALL
som går att lägga i en ”vanlig” soppåse 
ska slängas i sopnedkastet. Det är 
förutom matrester, blommor och blöjor 
t.ex. böcker, plastpåsar, mindre textilier, 
leksaker – allt som är tillräckligt smått 
och som består av trä, papper, plast, 
frigolit och liknande.

Vad ska vi göra av alla kartonger, julklappspapper och utrangerade TV-
apparater? I miljörummet? Ja – en del! Men inte allt! T.ex. inte julklapps-
papper!!! Och absolut inget byggavfall!

ANDRA PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Julklappspapper, papperskassar, mindre 
kartonger, mjölkförpackningar, mjölpåsar mm. 
är hushållssopor som ska slängas i 
sopnedkastet.
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