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Sopmoloker: Ingen kan väl undgått att våra nya sopmoloker är installerade. Den största förändringen är 

självklart att vi ska matavfallssortera, och alla medlemmar har fått ett startkit för detta levererat. Om vi skulle 

behöva mer motivation att separera matavfall från restavfall, kommer eventuella upprepade extratömningar av 

molokerna bli kostsamma, samt att kommunen kan debitera en straffavgift om matavfall hittas bland 

restavfallet eller tvärtom. Mer information går att få på Upplands-Bro kommuns hemsida, samt i bilagan till det 

här nyhetsbrevet. Den andra, stora, förändringen är att vi nu använder antingen nyckeln som leder till porten, 

eller husmorsnyckeln för att låsa upp moloken. Husmorsnyckeln är den som ofta går till tvättstugan och 

korridorerna på bottenplan, och till grindarna in till parken. Är det så att ni inte får ordning på vilken nyckel 

som gäller får ni gärna kontakta styrelsen. 

 

TV-utbud: Styrelsen har nu skrivit avtal med Bredbandsbolaget för att kunna 

tillgodose behovet av TV, internet och telefoni efter att vi fasar ut vår gamla 

TV-anläggning. Från och med april 2018 kommer samtliga medlemmar i 

föreningen att, genom föreningen, ha tillgång till bredband 250/250, 

Bredbandsbolagets basutbud för TV, samt fast telefoni genom bredbandet. 

Detta kommer innebära en fördyrning av avgiften med 150:-/månad, men för 

flertalet kommer fördyringen snarare innebära en sänkning av priset för deras 

existerande paket med Bredbandsbolaget. De medlemmar som idag har avtal med andra 

internetleverantörer/leverantörer av TV eller fast telefoni uppmanas se över uppsägningstider på sina avtal. För 

mer information se bilaga.  

 

Festkommittén: Sommarens fest i parken uppskattades av många, och kunde aldrig ha organiserats utan 

festkommitténs hårda arbete. Tyvärr har några av kommitténs medlemmar lämnat föreningen och nu söks fler 

som är villiga att offra lite tid för att skapa bättre sammanhållning och roliga aktiviteter för våra medlemmar. 

Kontakta någon av de nuvarande kommittémedlemmarna för mer information eller för att anmäla intresse. 

 

Brandskydd: Visste ni att styrelsen går brandskyddsrond i samtliga gemensamma utrymmen var tredje 

månad? Det vi bland annat tittar på är om eventuella utrymningsvägar är tillgängliga, 

om brandsläckarna fungerar osv. En brist vi har noterat, som behöver åtgärdas, är att 

ingenting brandfarligt får förvaras i trapphusen. I en situation där det brinner, det 

kanske är mörkt, och du kan ha svårt att andas, måste det gå att ta sig nerför trappan 

utan att snubbla på något som en granne haft stående i trapphuset. Det får heller inte 

stå barnvagnar eller andra saker under trappan. När en brandman kommer in för att 

söka efter någons försvunna barn, ska han/hon inte behöva flyta på redskap/barnvagnar 

under trappan för att se om det gömmer sig ett barn där.  

 

Vi vill också uppmana medlemmarna att se över brandskyddet i lägenheten inför årets mest ljus-täta årstid. 

Fungerar brandvarnaren? Sitter den i taket? Och har ni vänt på brandsläckare, om det är aktuellt. 

 

Bastuvett och etikett: Så här års kan det verkligen vara skönt att sitta en stund i bastun, och 

det är ju det bastun är till för. För att alla ska kunna njuta måste man lämna bastun i samma 

skick som man funnit den och ta med eventuella tomflaskor, matrester eller annat skräp. 

Bastun städas inte lika ofta som andra utrymmen, och framför allt matrester kan lukta illa 

ganska snabbt. Tänk en extra gång när du lämnar bastun, så kan vi alla njuta mer. 

 

 

 



 

Återkommande pekpinne: Vi är en liten förening, och vi gör ganska mycket själv, så det skulle underlätta 

om man följer två enkla regler vid betalning av avgift: 1) Betala i tid, och 2) ange det avinummer som står på 

din inbetalningsavi som referens. En liten hemlis är att, för vår del, behöver ni enbart ange avinummer och 

ingen annan information - men om ni vill ha med extra information är det självklart upp till er. Och kom ihåg 

att avinumret ändras varje månad. 

Styrelsen informerar: 

Molokerna – Matavfall – vad är det 

 

Matavfall: 

- Alla slags matrester, både råa och tillagade 

- Kött, korv, fläsk, kyckling och skaldjur 

- Frukt och grönsaksrester samt skal 

- Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar 

- Äggskal, potatisskal, morotsskal m.m. 

- Hushållspapper i liten mängd 

- Snittblommor 

- Mindre krukväxter utan jord 

Restavfall: 

- Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie 

- Cigarettfimpar, snus eller aska 

- Dammsugarpåsar 

- Blöjor, bindor, våtservetter 

- Glasspinnar, ätpinnar (kinamatspinnar) 

- Kattsand, husdjursströ 

- Stearinljus 

- Textilier eller liknande material 

- Jord, sand 

 

 

KORT OCH GOTT KAN DU KASTA ALLT SOM ÄR BRÄNNBART I 

RESTAVFALLSFACKET. 

 

 

 

 

Extra matavfallspåsar finns i mangelrummen, 

men hämtas kostnadsfritt på Brohuset, Ica 

Supermarket, Matöppet och 

Kretsloppscentralen i Skällsta. 

Man kan också hämta på flertalet platser i 

Kungsängen, bland annat vid Kommunhuset. 



 

Styrelsen informerar: 

Avtal med Bredbandsbolaget. 

 
Avtalet med Bredbandsbolaget träder i kraft under april 2018, men ingen debitering kommer ske förrän 1 juni, 
så vi inte behöver betala för eventuella ”barnsjukdomar”. 

 
I vårt grundpaket ingår internet 250/250, men det kommer finnas möjlighet att köpa till snabbare alternativ, 
om så önskas. 

 

          

Om ni saknar eluttag i hallen till routern, och önskar hjälp med detta, har föreningen förhandlat fram ett 
förmånligt erbjudande. Mer information vid senare tillfälle. 

 

Bredbandsbolaget kommer, i samband med driftsstart, erbjuda hjälp med installation mot en billig penning. 
 
Om ni har frågor till Styrelsen når ni oss enklast per mail. 
 

För mer information om Bredbandsbolagets utbud: bredbandsbolaget.se 

 

 

 

T-1 BAS: kommer 
ingå i vårt paket.  

De här 
alternativen 

kan man 
välja om man 
vill ha lite 
mer. 

 
Då får man 
betala lite 
extra. 

 


