
 

 

 

Informationsblad för oss på Kämpagränden 
 

Redaktion  Nr 1  2013 

Lars Graffemark 11 A 

Ulla Dolan 21 C 

Lennart Eliasson 17 A 

 

   

  
God fortsättning på 2013! 

Föreningens julbord i december var mycket välbesökt och uppskattat. Det var glädjande att så 

många nya medlemmar utnyttjade tillfället att knyta nya kontakter. 

 

Nyårsfirandet med raketer och smällare i området var betydligt lugnare än tidigare år. Detta 

har uppskattats av många djurägare. 

 

Nomineringar och motioner 

Förslag på intresserade personer, som vill sitta i styrelsen för Brf Linero och delta i arbetet för 

föreningen, kan lämnas i slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D, senast den  

28 februari 2013. Den du föreslår skall vara tillfrågad. Märk kuvertet ”Valberedningen”.   

 

Motioner till årsstämman 2012 skall också lämnas senast den 28 februari 2013 på 

expeditionen, Kämpagränden 21 D.   

Årsstämman hålls i år onsdagen den 22 maj kl. 19:00, i föreningslokalen Kämpagränden 21 E.  

 

Skräp i rabatter 

Hjälp till att hålla föreningens rabatter fina och rena från skräp i form av cigarettfimpar, 

ölburkar, plastflaskor, etc. Ett område som är nedskräpat och smutsigt ger inte bara ett trist 

intryck utan gör det också mindre attraktivt för eventuella köpare av lägenhet. 

 

Hushållssopor 

Vaktmästarna har vid ett flertal tillfällen hittat hushållssopor slängda i papperskorgar eller 

bland buskarna runt området. Detta är absolut  förbjudet och kommer att beivras. Sopor 

skall kastas i de två soprum/matavfallsbehållare och sorteringsfack som finns i anslutning till 

garagen. 

Sopsortering 

Tyvärr slarvar ganska många fortfarande med sopsorteringen. Vicevärden och vaktmästarna 

har t ex vid ett flertal tillfällen funnit soppåsar med glas som slängts bland hushållssoporna.  

Glas, metall, plast, kartong, papper, glöd- och lågenergilampor skall slängas i därför avsedda 

behållare. Hushållssopor skall förpackas väl. Knyt påsen! Kartong skall rivas sönder eller 

plattas till. Slarvet med dålig sortering kostar föreningen extra pengar i form av merarbete för 

vaktmästarna vilket givetvis påverkar månadsavgiften. SKÄRPNING! 

 
Tvättstugor 

Bygel-BH skall tvättas/torkas i tvättpåse, vilken kan köpas på t ex. Åhléns. Under 2012 hade 

föreningen en kostnad på ca 50 000 kr för reparationer av tvättutrustning, varav större delen 

berodde på felaktigt handhavande. 

 

 

 

 



Sortering av glas. 

Alla glasförpackningar skall sorteras i resp. fack färgat och ofärgat glas.  

Tag av lock och kapsyler. 

 

Övrigt glas i t ex. trasiga dricksglas, en trasig vas, keramik etc.  

skall slängas som hushållsavfall. 

Observera då att det är lämpligt att förpacka glaset i t ex tidningspapper som sedan tejpas ihop 

väl. 

 

 
 

 

 

 


