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God fortsättning på 2015! 
 

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 2015. Den du föreslår skall vara tillfrågad. Märk kuvertet ”Valberedningen”.  

 

Motioner till årsstämman 2015 skall också lämnas senast den 28 februari 2015 på 

expeditionen, Kämpagränden 21 D.  

Årsstämman hålls i år onsdagen den 27 maj kl. 19:00, i föreningslokalen Kämpagränden 21 E. 

 

Extra stämma kommer förmodligen att hållas under våren p.g.a. att HSB skickat förslag på 

delvis förändrade stadgar för bostadsrättsföreningar. 

  

Matavfall 
Det är fortfarande alltför många som fortsätter att slänga matavfall bland restavfallet. 

Matavfallet skall slängas i de därför avsedda behållarna. Låsen på luckorna på dessa behållare 

är nu borttagna. Matavfall skall paketeras i de speciella papperspåsar som skall hämtas i 

barnvagnsförråden i varje trapphus eller hos vicevärden på expeditionstid.  

I vissa kommuner används en form av plastpåsar för matavfall men inom Lunds Kommun och 

SYSAV är dessa påsar inte tillåtna.   

 

Om du kastar resterna av mat i biogasbehållaren istället för bland restavfall, så bidrar du till 

en bättre miljö samt minimerar riskerna för skadedjur i våra soprum! 

 

 

            
 

1. Lägg lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på påsen. Även om påsen är av 

våtstarkt papper så tål den inte hur mycket fukt som helst. 

2. Packa inte mer än upp till markeringen som finns på påsens insida. 

3. Vik ihop påsen väl och bryt till ett par "öron" på påsen så att den inte öppnar sig. Om 

påsarna öppnar sig alt. spricker av väta kan matavfallet ramla genom bottengallret och 

ställa till problem vid tömning. 

 

 



 

 

Följande matavfall är tillåtet att kasta i biogasbehållaren:  

Kött, köttrester. Frukt och grönsaksrester. Pasta, ris, och potatisskal. Ost, pålägg. 

Fisk, skaldjur. Äggskal. Kaffesump, kaffefilter, teblad, tepåsar. Bröd, kex, kakor, godis, 

samt hushållspapper och servetter.  

 

Återvinning kartonger  
Alltför många slänger kartonger/mjölkpaket utan att riva sönder eller vika ihop dessa. Det får 

plats mycket mer i containern om alla kartonger rivs sönder/pressas ihop jämfört med när 

kartonger, mjölkpaket etc. slängs som de är. 

 

                       
 

Övrigt avfall 
Plastavfallsbehållaren blir ofta överfylld under helgerna. Vi är tacksamma om du så långt 

möjligt slänger plastavfall på måndag-fredag. Då kan vaktmästarna byta behållare. 

 

Nu har det hänt igen att det ställs avfall utanför containrarna för glas & kartong. Senast var 

det en dammsugare med tillbehör. Sådant kan lämnas gratis på Gastelyckans Återvinnings-

station. 

 

Bilkörning 
Bilkörning på gångbanorna får endast ske i samband med  lastning och lossning av tyngre 

gods. Därefter skall bilen omgående flyttas. Bilkörningen får inte göras i högre hastighet än  

7 km/h. Tomgångskörning mer än en minut är förbjuden. Denna regel gäller inom hela Lunds 

Kommun, se Lokala miljöföreskrifter för Lunds Kommun. 

 

Rastning av hundar 
Rastning av hundar skall ske utanför bostadsområdet. 

 

 


