
VÅRSTÄDNING     

BRF HUSAREN 

LÖRDAGEN 2 Maj 
Lördagen 2 maj är det dags för vårstädning. Containrar kommer att placeras ut på 

sedvanliga platser den senast 30/4, och hämtas på måndagen. 

Placeringar: Grönyta nedanför Husarvägen 27 

 Vändplats Ryttarvägen område 2 

 Parkeringsplats område 2/3. 

Containrarna är avsedda för grovsopor, och passa även på att ansa buskar och träd. I första 

hand gäller detta växtlighet runt gångvägar, parkeringsplatser och garage, dvs 

gemensamma områden. Samt lövkrattning, rensa från sly och ogräs på gemensamma ytor. 

OBS läs sidan två för vad som gäller om vad som får slängas i dessa 

containrar. 

Övriga arbeten: 

- Översyn av belysningshuvar på samtliga garage. 

- Byte av trasiga renstratta från stuprör både garage och bostäder (reserver finns) 

- Kontroll/rensa hängrännor på låg nivå.  

Ev tillkommande uppdrag från områdesansvarig. 

Garaget i Kvartersgården är öppet ca Kl 10:00 den 2/5. Vill man in tidigare, kan man låna 

nyckeln.        

COVID 19 

Under rådande virus-läge gäller det att vi följer myndigheternas råd, och 

håller avstånd till varandra. Detta innebär att vi inte kan träffas för 

gemensam fika i år. Med fördel kan man göra sin insats annan dag för att 

minska kontakter med varandra. 

Då vi alla är delägare föreningen hoppas vi att de som har möjlighet, drar sitt strå till 

stacken för att hålla vår förening prydlig.  Är man upptagen den aktuella dagen kan man 

som sagts, bidra med sin insats någon angränsande dag. 

Hälsningar 

Styrelsen 



Viktig information inför grovavfallsinsamling 2020 

 

Exempel på vad du inte får slänga till grovsopshämtningen:          

Hushålls- och matavfall, jord, byggavfall, vitvaror, elektronik (el- 

eller batteridrivna föremål), motorfordon, däck, piano, 

värmepumpar, expansionskärl, hydrofortank eller farligt avfall. 

Exempel på vad du kan slänga: 

Möbler, trädgårdsmöbler, ris, cyklar, klädlump, husgeråd, trasiga 

saker med mera. 

Containern är märkt med vad som gäller. Var noga med din 

sortering och ni inte slänger fel produkt. 

Info från kommunen: 

Container för grovsopsinsamling töms på Renovas anläggning på 

Kläpp. Det förekommer relativt ofta att det ligger saker i containern 

som enligt utskick och skylt på container inte får läggas där. Detta 

innebär att containern behöver sorteras och att Renova tar ut en 

felsorteringsavgift. Det är därför väldigt viktigt att läsa 

informationen om vad som får läggas i containern. 

Felsorterings avgift finns i flera nivåer ifrån 750-5000 kr/container. 

Eventuella felsorteringsavgifter faktureras till förening 

/samfällighet. 


	Exempel på vad du inte får slänga till grovsopshämtningen:
	Exempel på vad du kan slänga:

