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Sopsortering	  
Ett	  återkommande	  problem,	  som	  den	  senaste	  tiden	  eskalerat	  till	  att	  bli	  värre	  än	  
någonsin.	  I	  restsoprummet	  finner	  vi	  möbler,	  uttjänt	  elektronik,	  kartonger,	  stora	  
sopsäckar	  -‐	  innehållande	  allt	  från	  grenar,	  gräs	  och	  jord	  till	  tomglas,	  kanyler,	  tidningar	  
och	  kemikalier.	  Någon	  eller	  några	  har	  en	  förkärlek	  för	  att	  bara	  ställa	  soppåsar	  innanför	  
dörren	  (se	  bild),	  även	  när	  sopkärlen	  gapar	  tomma.	  Allt	  detta	  slarv,	  denna	  lättja,	  kostar	  
oss	  mycket	  pengar,	  dålig	  trivsel	  och	  blir	  ett	  smörgåsbord	  för	  diverse	  skadedjur.	  
	  
Det	  här	  har	  helt	  spårat	  ur	  –	  styrelsen	  kräver	  nu	  en	  omedelbar	  skärpning	  och	  
vädjar	  till	  alla	  medlemmars	  sunda	  förnuft.	  Börjar	  sortera.	  Sortera	  rätt.	  Sluta	  
skräpa	  ner.	  
	  
Komposteringsanläggningen	  drabbas	  gång	  på	  gång	  av	  stillestånd.	  Vi	  finner	  
kontinuerligt	  saker	  som	  aldrig	  någonsin	  kommer	  att	  kunna	  bli	  jord	  i	  kvarnen	  –	  såsom	  
plastburkar,	  bestick,	  glas,	  plastpåsar	  och	  keramik.	  Utöver	  att	  kvarnens	  motorisering	  
riskerar	  att	  gå	  sönder,	  så	  blir	  det	  inte	  särskilt	  fin	  jord	  -‐	  innehållande	  farliga	  flisor	  som	  
sedan	  skall	  hanteras	  av	  våra	  fastighetsskötare.	  Här	  lägger	  du	  komposterbart	  avfall	  
(biologiskt	  nedbrytbart	  såsom	  matrester,	  bananskal,	  kaffesump	  etc.).	  I	  samma	  
utrymme	  finns	  det	  behållare	  för	  lampor	  och	  lysrör.	  
	  
Till	  vänster:	  En	  vardag	  i	  soprummet.	  Någon	  har	  skaffat	  sig	  en	  vana	  att	  bara	  lägga	  soppåsar	  innanför	  dörren.	  
Komposteringskvarnen	  till	  höger	  får	  svälja	  det	  mesta	  –	  som	  denna	  plastbytta.	  En	  dålig	  idé	  för	  plast	  blir	  inte	  
jord	  inom	  överskådlig	  tid	  –	  det	  blir	  bara	  vassa	  flisor,	  och	  en	  mixtur	  som	  vi	  inte	  kan	  använda	  till	  något.	  
	  

	  	  	  	   	  
	  
Miljöstationen	  invid	  gästparkeringen	  sköts	  av	  Partille	  kommun	  –	  här	  kan,	  och	  ska,	  alla	  
och	  envar	  slänga	  tidningar,	  pappersförpackningar,	  metallförpackningar,	  plast,	  glas	  
och	  batterier	  i	  den	  lilla	  batteriholken.	  Det	  gäller	  även	  föreningens	  medlemmar,	  då	  vi	  
på	  så	  vis	  kan	  hålla	  ner	  vikten	  på	  våra	  restsopor.	  Även	  denna	  ser	  förfärlig	  ut	  mellan	  
varven,	  då	  det	  dumpas	  allehanda	  bråte	  utanför	  bingarna.	  Kommunens	  mannar	  kommer	  
dock	  minst	  en	  gång	  i	  veckan	  för	  att	  städa	  upp	  och	  köra	  detta	  till	  tippen	  i	  Öjersjö.	  
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Soprummet	  används	  uteslutande	  för	  restsopor	  –	  det	  är	  de	  som	  blivit	  över	  när	  du	  
sorterat	  bort	  komposterbart,	  tidningar,	  pappersförpackningar,	  metallförpackningar,	  
plast,	  glas	  och	  miljöfarligt	  avfall(sådant	  skall	  alltid	  köras	  till	  tippen	  i	  Öjersjö).	  Möbler,	  
krukor,	  trasiga	  cyklar	  etc.	  som	  man	  vill	  slippa	  får	  man	  själv	  köra	  till	  Öjersjö,	  alternativt	  
invänta	  de	  blandcontainers	  som	  brukar	  beställas	  fram	  i	  samband	  med	  våra	  städdagar.	  	  
	  
I	  och	  med	  ovan	  rader	  önskar	  vi	  nu	  att	  sophanteringen	  ska	  funka	  som	  det	  är	  tänkt.	  
	  
Diskmaskinen	  
En	  fantastisk	  uppfinning	  som	  väl	  ingen	  vill	  vara	  utan	  när	  man	  väl	  skaffat	  en.	  Dessvärre	  
är	  de	  också	  en	  av	  de	  vanligaste	  anledningarna	  till	  vattenskador.	  Ta	  för	  vana	  att	  stänga	  av	  
kranen	  till	  maskinen	  om	  du	  reser	  bort.	  Kontrollera	  regelbundet	  diskmaskinens	  slangar,	  
anslutningar	  och	  tillhörande	  kranar	  –	  gör	  det	  som	  en	  vana	  när	  du	  går	  något	  annat	  
återkommande,	  exempelvis	  vid	  batteribyte	  i	  brandvarnarna.	  	  
	  
Ansökan	  om	  förändringar	  i	  bostaden	  
Har	  du	  för	  avsikt	  att	  bygga	  en	  uteplats,	  flytta	  någon	  vägg	  eller	  utföra	  annan	  förändring	  
som	  kräver	  styrelsens	  och/eller	  grannars	  medgivande	  -‐	  tänk	  då	  på	  att	  lämna	  in	  
ombyggnadsansökan	  i	  god	  tid.	  
	  
Ny	  belysning	  
Nya	  armaturer	  har	  nu	  kommit	  på	  plats	  och	  finjusterats	  vid	  parkeringsytorna.	  Platser	  
som	  tidigare	  hade	  ett	  tämligen	  halvdant	  ljus,	  har	  nu	  fått	  ett	  markant	  lyft	  vad	  gäller	  
belysningen.	  Kolla	  själv	  vid	  nästa	  kvällspromenad.	  
	  
Lekplatserna	  
Ny	  sand	  har	  nu	  hittat	  till	  områdets	  sandlådor	  –	  ren,	  fin	  och	  mjuk	  är	  den	  och	  vi	  hoppas	  att	  
de	  små	  skall	  tycka	  det	  är	  trivsamt.	  	  
	  
Målningsarbetena	  
Börjar	  närma	  sig	  final,	  tänk	  på	  att	  hålla	  fasader	  rena	  från	  vegetation	  och	  föremål	  till	  dess	  
att	  det	  torkat	  ordentligt.	  En	  slutbesiktning	  av	  arbetet	  kommer	  att	  utföras	  framgent	  och	  
det	  är	  då	  viktigt	  att	  målade	  ytor	  är	  synliga.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fortsatt	  trevlig	  sensommar!	  
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