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MATAVFALL 
1 januari 2023 inför Stockholm stad nya regler 
som innebär att samtliga hushåll måste sortera 
sitt matavfall. Det innebär att det inte längre är 
okej att lägga matrester i vanliga soppåsen för 
restavfall. Är du osäker på vad som räknas som 
matavfall eller vill veta mer om sorteringen, 
besök Stockholm stads hemsida. 
 
https://www.stockholmvattenochavfall.se/artikla
r-listsida/sortera-matavfall/ 
 
Matavfallspåsar hittar du i Miljöstugan och fyllda 
påsar läggs i de bruna kärlen i soprummen. 
 
CYKELRUM 
Nya cykelställ är på gång på gården och därefter 
kommer som vi informerat om i separat utskick, 
cykelrummen att tömmas och renoveras.  
Den 9 december ska alla cykelrum vara tömda. 
Öppet hus för dig som vill ställa ner cykeln i 
pannrummet planeras 4 dec 10-11  och 8 dec 19-
20. 
 
Cykelrummet vid port 41 görs om till ett 
barncykelrum för mindre cyklar och sparkcyklar. I 
detta rum får man förvara max en cykel per barn 
och liksom tidigare gäller att cykelrummet är till 
för cyklar som används regelbundet. Till en början 
testar vi att låta det vara gratis att förvara 
barncyklar här så får vi utvärdera efter hand. 
 
Frågor och funderingar kring cykelprojektet 
mejlas till cykel@alnmattet.se 
 
FÖRENINGENS ELKOSTNADER  
Styrelsen påminner om den information som gick 
ut i höstas om våra elkostnader och ber samtliga 
boende att fortsatt vara eftertänksamma i hur vi 
förbrukar energi, där framförallt varmvattnet och 
tvättstugans torktumlare är stora energitjuvar. 
 
Minimera bad, korta ner dusch tiden och diska 
inte under rinnande vatten. Tänk även på att 
åtgärda droppande kranar. 
 

 
Information till boende 
 

 
 
GRINDEN 
Grinden vid portalen mot Tideliusgatan har som 
ni märkt stått öppen väldigt ofta senaste tiden 
och detta till följd av vandalisering av den 
automatiska öppningsmekaniken. En ny motor 
och öppningsmekanik testas nu och som vi 
hoppas kommer att fungera bättre men vi ber er 
att inte med våld försöka öppna eller stänga 
grinden. Grinden öppnas enbart genom att man 
blippar sin nyckelbricka. Behöver du ha grinden 
öppen ett tag för t.ex. lastning, bryt ”ljusstrålen” 
mellan de fotoceller som sitter på utsidan. 
 

SKYDDSRUM 
Styrelsen påminner om att du som har ditt 
källarförråd i ett skyddsrum inte får förvara saker 
där som väger mer än 60 kg. Våra skyddsrum ska 
kunna iordningställas inom 48 timmar Från beslut 
om höjd beredskap och är du inte hemma och 
kan ta hand om dina saker själv, klipps ditt lås 
upp och sakerna flyttas undan då förrådsväggarna 
måste demonteras så att skyddsrummen kan 
iordningsställas enligt gällande föreskrifter. Se 
även föreningens informationsblad från april. 
Krisinformations hittar ni även på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
www.msb.se. 
 
GARAGET 

Montaget av laddboxar i garaget har gått bra och 

styrelsen räknar med att elen kommer att kunna 

kopplas på vid årsskiftet. I avvaktan på att 

projektet med gemensam el blir klart kommer 

nuvarande debitering för elbilsplatser att gälla 

enligt vad som anges på föreningens hemsida. 

När föreningen genomfört projektet med 

gemensam el kommer alla kontrakt för 

elbilsplatser att skrivas om med en fast och en 

rörlig kostnad. Den rörliga kostnaden innebär att 

var och en framöver kommer att betala för sin 

egen elförbrukning. Mer information om detta 

kommer att ges separat till alla som för 

närvarande hyr elbilsplats och de som ställt sig på 

kö för sådan. Informationen kommer också att  
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finnas på föreningens hemsida. Ni som nu står i 

kö för att få tillgång till en elbilsplats behöver inte 

göra något annat än att avvakta den kontakt ni 

kommer att få med vår garageansvarige. 

 
BRANDVARNARE 
Inför stundande advent och julledighet med 
levande ljus vill styrelsen påminna om ditt ansvar 
som bostadsrättsinnehavare. Du ansvarar själv 
för att du har en FUNGERANDE brandvarnare i 
din lägenhet. Testa funktionen ofta och byt 
batteri vid behov. Det är en billig livförsäkring 
både för dig själv och dina grannar om olyckan 
skulle vara framme.  
MSB har en gratis sms-tjänst där man får en 

påminnelse när det är dags att testa din 

brandvarnare.  

www.aktivmotbrand.msb.se 

På brandskyddaföreningens och Stor-Stockholms 
brandförsvars hemsida hittar ni mycket bra 
information kring brandsäkerhet i hemmet. 
 
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsak

erhet-i-hemmet/levande-ljus-och-belysning/ 

https://www.storstockholm.brand.se/pa-

fritiden/sakert-firande/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILJÖSTUGAN 

I samband med jul- och nyårshelgerna vet vi av 

erfarenhet att det blir extra mycket avfall och 

kartonger i miljöstugan. Vi vill därför vädja till alla 

att vika eller skära sönder alla kartonger (stora 

som små) så att de tar så liten plats som möjligt, 

både för att rymmas bättre men också för att 

föreningen betalar avfall efter volym.  

STYRELSEN TACKAR LOTTA  
Vår mångåriga styrelsemedlem Lotta lämnar 
Södermalm och Tideliusgatan för nya äventyr och 
styrelsen vill tacka för allt fint arbete och 
engagemang i föreningen och önskar stort lycka 
till med nytt boende och framtiden! 
 
 

Vi i styrelsen vill 
med detta önska 
alla boende en fin 
första advent och 

en riktigt god jul och gott nytt år!  
 

…och när du efter helgerna känner för att slänga 
ut din julgran gäller samma rutin som vanligt. 
Granen läggs längs väggen i valvet vid 
port 43 mitt emot miljöstugan 
 
//Styrelsen 
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