
 

 

 

Informationsblad för oss på Kämpagränden 
 

Redaktion  Nr  5  2011 

Lars Graffemark 11 A 

Ulla Dolan 21 C 

Lennart Eliasson 17 A 

 
  

Matning av fåglar. 
Under sommarhalvåret är det egentligen helt onödigt att mata fåglar. Mat finns i överskott i 

vår natur. Däremot kan det vara bra att mata småfåglar på vintern. 
 

Matning av fåglar skall dock göras på sådant sätt att fågelmat inte ramlar ner på marken. 

Använd ett fågelbord eller en fröautomat för att mata småfåglar, tänk på att se till att fåglarna 

inte ska kunna hoppa omkring bland fröna, då deras spillning kan förorena fröna och sprida 

sjukdomar bland småfåglarna. Kom ihåg att se till att större fåglar inte kan äta frön direkt från 

fågelbordet. 
 

Det är absolut förbjudet att inom bostadsområdet slänga fågelmat direkt på marken eftersom 

detta i värsta fall kan medföra problem med råttor och möss som gärna letar sig in i husen för 

skydd mot kylan. 

 

Vill du veta vad du kan mata fåglarna med kan du gå in på Skansens hemsida, se länk nedan. 

http://www.skansen.se/artikel/fragor-och-svar-om-fagelmatning 

 

Container för grovsopor 
Två containrar för grovsopor kommer att placeras på området tisdagen den 1 november.  

Containrarna kommer att stå kvar till onsdag morgon den 2 november. Ta isär skrymmande 

föremål så att det ryms så mycket som möjligt i containern. 
 

OBS! 
Det är absolut förbjudet att kasta elektronik, kemikalier eller bildäck i containrarna. 

 

Elektronik och kemikalier kan lämnas på Gastelyckans återvinningsstation.  
 

Enligt Svensk Däckåtervinning kan en privatperson som vill bli av med sina uttjänta däck 

lämna dem till en däckverkstad, som ska ta emot dem utan kostnad. Det är viktigt att däcken 

är demonterade från fälgen. I annat fall har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för 

demontering.  
 

Tvättmaskiner 
Nu har det tyvärr hänt igen. Någon har tvättat en bygelbehå utan att använda tvättpåse.  

Detta har fått till följd att metallbygeln i behån har kommit ut i maskinen och förorsakat 

skador för 6 600 kr.  

OBS!  

Bygel-BH skall ALLTID tvättas i tvättpåse. 
 

Påminnelse avseende bokningskolv. 

NÄR DU TVÄTTAT FÄRDIGT SKALL BOKNINGSKOLVEN FLYTTAS! 

 

 

http://www.skansen.se/artikel/fragor-och-svar-om-fagelmatning


 

 

 

Budgetinformation 
Information om 2012 års budget hålls i föreningslokalen, Kämpagränden 21 E,  

torsdagen den 24 nov. kl. 19:00. 

 

Årets Julbord 
Föreningens julbord serveras i år lördagen den 3 december i föreningslokalen, mellan  

kl. 13:00 – 16:30. 

 

Parkeringsplatser 
Det finns numera 6 st. nya P-platser mellan MC-garaget och fotbollsplanen. Observera att 

dessa platser är avsedda endast för personbilar. Detta för att inte hindra framkomligheten för 

Renhållningsverkets bilar. Vi vill dessutom påminna om att det ofta finns lediga P-platser på 

övre området.  

 

Sortering av matavfall 
Vi hoppas att vi snart kan börja använda de nya behållarna för matavfall. Anledningen till 

dröjsmålet är att en detalj till låsningen har saknats. I god tid innan behållarna börjar användas 

kommer skriftlig information från Renhållningsverket att delas ut. 

 

 

 

 
 


