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Riksbyggens kundwebb 
Riksbyggen kommer att lansera en kundwebb för boende där man kan hitta sina månadsavier, 
göra felanmälningar och mycket annat. Mer information om kundwebben kommer från 
Riksbyggen via månadsavier under vintern. 

Förändrad avfallshantering 
Föreningens avfallshantering står inför en större förändring. Styrelsen hoppas att förändringen 
ska underlätta för boende att kasta rätt sorts avfall på rätt plats.  

Det nuvarande soprummet för grovsopor och elavfall utanför nr 12 kommer att utökas med 
möjlighet att kasta färgat och ofärgat glas. Utrymmet bredvid grovsoprummet, där det nu är 
cykelrum, kommer bli nytt soprum för tidningar, pappersförpackningar och 
plastförpackningar. Samtidigt avvecklas soprummet utanför nr 2. Möjligheten att kasta glas, 
plast och metall startar i början av mars i samband med att föreningen då byter entreprenör 
från Sita till Ragnsells. Det är en stor förändring som kommer ta några veckor att genomföra 
och den innebär att boende behöver hjälpa till. 
 
Tidplan 
 
1 februari kl 24.00 stängs cykelrummet i gatuplanet utanför nr 12. Innan 1 februari behö-
ver boende flytta cyklar till annat cykelrum, i första hand cykelrummen i nr 12 eller nr 
14 på våning -2. 
 
3 februari stängs grovsoprummet för renovering. 
 
11 februari öppnar grovsoprummet igen och används nu för grovsopor och elavfall. 
 
24 februari stängs papperssoprummet utanför nr 2. 
 
26 februari öppnas det nya papperssoprummet utanför nr 12. 
 
Det gamla papperssoprummet kommer rengöras och göras om till cykelrum.  
 
Styrelsen hälsar nya boende välkomna 
Styrelsen hälsar välkommen till Margareta Bylund som har flyttat in i lgh nr 122, 
Tobias Eklund som har flyttat in i lgh nr 037, 
Gina, Julia, Jamal Samaan och Ektimal NafoujSamaan som flyttar in i lgh nr 004 samt 
Eleonora Sand och Magnus Johansson som flyttar in i lgh 124. 

 

Med vänlig hälsning från styrelsen   
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