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 I vår förening återvinner vi! 
Vet du att en påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 km bilkörning? Att
en konservburk som återvinns spar energi som kan räcka till 7 h tv-tittande?
Pappersförpackningar kan återvinnas 7 gånger och visst vill vi alla spara på
energi och våra träd? 
Det står tydligt på våra kärl vad som får slängas i dem och om du är osäker kan
du läsa mer här. Tänk på att kärlen alltid ska gå att stänga helt, annars lockar vi
till oss råttor och andra skadedjur. 

Våra kärl på gården:

Komposterbart - Bruna påsar och ställning för matavfall finns i hobbyrummet
under diskbänken (fråga Sara eller Conrad). Instruktioner för vad som får
slängas hittar ni i här . 

Tidningar - Vanliga tidningar och papper. Inga papperskassar, vaxat eller plastat
papper, kuvert etc. 
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Förpackningar av kartong - För mjölk/juicepaket, äggkartonger, papperskassar,
presentpapper och wellpapp. Platta ihop ordentligt och ställ dem gärna på
högkant. 

Brännbart - Alla övriga sopor som inte är farligt avfall. 

För annat avfall som t.ex. plast, glas
och batterier får du ta en 600 meters

promenad till Södra Viktoriagatan.
Om du har farligt avfall så kan du

hitta schemat för "Farligt avfall bilen"
här. 

Tack allihopa för era insatser vid
höstens fixardagar! Om någon vill
vara med i fastighetsgruppen eller
trädgårdsgruppen (som är aktiva
året om) så maila ert intresse till

sara.westberg@me.com.
The winter is coming... I föreningen

hjälps vi åt med snöskottningen.
Mail med mer information kommer...
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