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Till medlemmarna i Eriksbergs sarnflällighet

Eriksbergs samflållighetsforening har en sopsugsanläggning som nu år 20 är gammal.

Sopsugen gör att vi slipper sopbilar i vårt område. Vi behöver inga soprum som luktar och

drar till sig skadedjur? Det är viktigt att alla vet vad som får slängas i vår sopsug.

Alla sopor går i samma rör, efter att ha sorterats av de boende och de flårdas lång väg for att nå

sugen vid busshållplatsen noff om Quality Hotell 1 l.
Tidningarnafär vt betalt flor, men då är det viktigt att det bara slängs tidningar och papper i
den luckan. Restavfallet ska alltid vara forpackat och hopknuten, så att påsen inte går upp på

vägen. Matavfallet måste 1äggas i avsedd papperspåse och tillslutas väl enligt anvisningarna
på påsen. Matavflallet blir till biogas om det håller hög kvalitet. Stora foremål kan orsaka

stopp i sopsugen, I expizzakartonger ska inte slängas i sugen utan på återvinningsplatser.

Kartonger, glas, metail, plast och batterier ska lämnas på återvinningsplatsen på

Valskvarnsgatan vid busshållplatsen Eriksbergstorget och vid Sörhallsberget.

Sopsugen ställer stora krav på användarna, därfor har styrelsen tillsammans med
Kretsloppskontoret beslutat att starta en informationskampanj i hela vårt område. Detta kräver
ett engagemang från alla styrelser i bostadsrättsftireningarna och fastighetsägarna.

Meningen dr att alla styrelser ska knacka dörr, lämna information och påshållare till alla sina

boende som ännu inte fått någon. Nya skyltar kommer att sättas upp vid nedkasten.

För ca 4 år sedan delades det ut en korg for matavfallet som är genombruten och luftig. Alla
som då bodde i vårt område fick korgen, nu har det tillkommit flera fastigheter och denna
korg finns till alla nytillkommande.

Under vecka 16 och 17 fu del öppet hos GUAB, Ösffa Eriksbergsgatan 16 for utlämning av

korgar och informati on.

Kontaktperson: Daniel Ståhlgren 0706-88 75 l3

Tid: I 6, 17 ,22 och 23 april mellan kl I 6 - I 8 är det öppet för hämtning.

Vi är tacksamma om du och din styrelse gör informationsjobbet så att vi får ner
driftstömin gama och därmed kostnadema for sopsugen Meddela om ni inte avser att delta i
informationsarbetet

Kontakruppgifter; Ann O1s6n GUAB ann.olsen(0guab.se
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