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God Jul alla ”Furumossare” 
 

Container till Jul 
 

Container kommer ställas upp vid föreningslokalen över Jul, 

denna är avsedd för julklappsemballage. 

Vi ber er att inte slänga varken elektronik eller annat i denna container utan endast  

julklappspapper/kartonger och eventuella snören. 

Tack på förhand! 

 

Julgranar 
 

När ni slänger ut era granar läggs dessa bakom el-stationen strax före föreningslokalen,  

när ni kommer inifrån området, vid gamla piskställningen. 

Vi tar hem en container även för dessa. 

 

Gästparkeringen  
 

Vi har numera möjlighet att betala med kort när vi parkerar på vår gästparkering.  

Vid önskemål om att betala med kort så hänvisar vi till Nävervägens p-automat uppe i 

Pepparkaksstaden, de använder samma p-bolag som oss och de har samma taxor. 

En utväg om man inte har kontanter. 

 

Ventilation 
 

Vi ber er hålla koll så att ert ventilationssystem fungerar som de ska. 

Vissa lägenheter har haft problem med isbildning i systemen så hör efter så fläkten inte 

står still utan att systemet är igång. 

Vid problem gör en felanmälan till HSB så de kan komma och åtgärda eventuella fel.  

 

Kompost/ Sortering 
 

 Viktigt att sortera och att allt hamnar på rätt plats i kompost/sortering/restsopor och det 

vi måste köra bort till återvinningscentralen i Öjersjö själva.  

Detta för att kunna hålla nere föreningens gemensamma ekonomi. 
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Vi sorterar mycket gratis i sorteringsstationen vid infarten, papp, plast, glas, 

tidningar, mm. 
Det vi slänger i restsoprummet är inte gratis utan kostar per kilo. Allt som hamnar 

utanför sopbingarna, så som strykbrädor, sopsäckar, kartong, m m kostar massa extra 

eller rent av blir liggande tills någon annan i föreningen tar hand om det och sorterar det 

åt den som slarvat.  

Även elektronik som slängs här kostar föreningen en förmögenhet. 

Vårt gemensamma restsoprum får därför inte användas som grovsoprum! 
 

Det finns lite enkla riktlinjer att tänka på:  
 

Sorteras här i Furumossen 
 

Papp/wellpapp 

Tidningar 

Plast 

Glas 

Metall 

Batterier 

KOMPOST 

Lampor/lysrör 

Brännbara restsopor  

(ej något skrymmande eller elektronik) 
 

Återvinningscentralen i Öjersjö 
 

Trädgårdsavfall 

Jord och grus 

Elektronik 

Farligt avfall  

Wellpapp/kartong 

Smått brännbart 

Obrännbart 

Järn och metall 

Stort brännbart 

Stoppade möbler 

Trä 

Tegel och betong 

 

 


