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Sophantering 

Med tanke på att vi är många boende i huset blir 

mängden sopor betydande som var och en 

säkert förstår. För att få hanteringen av soporna 

att fungera så bra som möjligt behöver vi orda 

något om detta även i det här informations-

bladet.  

 

Hushållssopor 

När vi inledde vår nya hantering av hushålls-

soporna hade vi begränsningar så att man inte 

kunde använda vilket soprum som helst. Efter 

en tid ansågs det att vi borde släppa denna 

begränsning med reservation för att vi som 

boende tog ansvar för att inte överfylla något av 

soprummen. Det har dock visat sig att soprum-

met i valvet mitt emot miljöstugan konstant 

överfyllts med sopor. Detta skapar ett betyd-

ande merarbete kring sophanteringen. 

 

Med anledning av det har styrelsen funnit det 

lämpligt att åter införa begränsad till-gänglighet 

till just detta soprum. Vi kommer i fortsätt-

ningen bara att låta boende i port 11-19 ha till-

träde dit. I övrigt har alla tillgång till båda sop-

rummen i valvet mel-lan port 37 och 39. 

 

Miljöstugan 

I samband med jul- och nyårshelgerna vet vi av 

erfarenhet att det blir extra mycket sopor och 

kartonger i miljöstugan. Vi vill därför vädja till 

alla att vika ihop kartonger så att de tar så liten 

plats som möjligt, dels beroende på att allt inte 

ryms i miljöstugan dels för att föreningen beta-

lar för den volym soporna upptar. Beakta även 

de  övriga anvisningar som gäller för sortering i 

miljöstugan. 

 

Julgranar 

När du efter helgerna känner för att slänga ut 

din julgran gäller samma rutin som vanligt. 

Granen läggs längs väggen i valvet vid T43 mitt 

emot miljöstugan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fönsterprojektet 

Föreningslokalen har försetts med de nya 

fönster som under 2014 ska monteras i hela 

huset. Vid tre tillfällen i december har alla 

boende haft möjlighet att komma till förenings-

lokalen för att titta, känna, prova och ställa 

frågor om de nya fönstren. Ca 70-80 personer 

tog den här möjligheten, och många passade på 

att diskutera lite av varje om vårt hus över lite 

glögg och pepparkakor. Styrelsen vill passa på 

att tacka för allt engagemang och de kloka 

synpunkter som framkom. Det glädjer oss att så 

många positiva omdömen yttrades om fönstren.  

 

Fönstrens funktioner och utseende tycktes upp-

skattas av alla, däremot fanns det olika uppfatt-

ningar om fönsterhandtagen. En del gillade 

standardhandtaget (Hoppe Tokyo) bäst medan 

andra tyckte att det alternativ som styrelsen 

tagit fram (FIX 42) var bästa valet eftersom det 

är i stort sett identiskt med det vi redan har. 

Eftersom detta är en fråga om tycke och smak 

kommer styrelsen se till att den som inte vill ha 

standardhandtaget kan få FIX 42 istället som ett 

tillval. Styrelsen och Mockfjärds kommer att 

återkomma till alla boende i början av 2014 för 

individuella val och tillval kring handtag, persi-

enner, säkerhetsglas och klarglas i badrum. 

 

Detaljplaner för området runt vårt hus 

Mellan den 18/12 och 21/1 2014 genomför 

Stadsbyggnadskontoret en utställelse, en s.k. 

granskning, av de detaljplaner som man föreslår 

för Rosenlundsparken samt kvarteren Linjalen 

och Ögonmåttet. Handlingar finns att tillgå på 

www.stockholm.se samt på Medborgarplatsens 

bibliotek och i Tekniska nämndehuset. 

 

 

 

 

 
 

Önskar styrelsen 
 

http://www.stockholm.se/

