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SOPHANTERINGEN 
Under första delen av april månad kommer förändringar av sophanteringen att 
genomföras. Sopnedkasten kommer att stängas och vi tar de nya sop- och 
återvinningsrummen i bruk.  
Information om detta kommer att ske i fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, 
enligt följande schema: 
 Tisdag den 13 mars kl. 18,00 till 19,00 hus 1, 3, 5 
 Tisdag den 13 mars kl. 19,00 till 20,00 hus 7, 9, 11 
  
 Onsdag den 14 mars kl. 18,00 till 19,00 hus 13, 15, 17 
 Onsdag den 14 mars kl. 19,00 till 20,00 hus 19, 21 23 
Alla hälsas välkomna 
 
Efter informationsmötet kommer vi även att dela ut skriftlig information till 
samtliga hushåll. 
 

”SYNRUNDA” 
Representanter för synskadade har gått en runda inom området för att bilda sig 
en uppfattning om möjligheterna att orientera sig inom området med vit käpp. 
Området fick högt betyg, bl. a. för klart avgränsade gångbanor. Den inre miljön 
kommer att förbättras när vi målar om trapphusen och gör markeringslinjer på 
trapporna. 
 

KLOTTER 
Våra orienteringstavlor har tyvärr blivit nedklottrade av okända personer. Om 
någon observerat något i samband med denna händelse är styrelsen tacksam för 
upplysningar. All skadegörelse inom området medför ökade kostnader, vilket 
drabbar alla boende.  
 
 

ORDNING OCH REDA 
Ordningen i garagen måste bli bättre. Garagen får inte belastas med brandfarligt 
material i form av dunkar/flaskor med brandfarlig vätska. De får inte heller 
användas som upplagsplats för t.ex. möbler. 
 
För den allmänna trivseln måste tvättstugornas städning förbättras. Alla som 
använder tvättstugorna skall städa efter sig. 

 



 

 
Nedskräpningen har ökat. Den yttre miljön har stor betydelse för trivseln för 
såväl boende som besökare så därför uppmanar vi alla att inte kasta fimpar, 
tomma burkar och annat skräp inom bostadsområdet. 
 
 

Vi önskar alla på Kämpagränden en skön och varm vår! 
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