Brf Domarringen i Lund

BoNytt Mars 2012
Nya medlemmar hälsas ♥-tligt välkomna
till vår förening. Nyttig information (t ex stadgar och riktlinjer för utemiljön) hittar du på
vår hemsida, adressen är:
www.domarringenlund.se

Handtag, lock och andra detaljer som inte är
av plast ska tas bort om det går. Lock och kapsyler av plast ska också tas av och läggas lösa
i behållaren. Detta på grund av att det ofta är
olika sorters plast i locket och resten av förpackningen.

Vår förening har 184 lägenheter. Av dessa var
31 st representerade vid årsmötet, som hölls
den 1 december 2011.

OBS: Plastleksaker, galgar, diskborstar, toalettsitsar och annat som inte är förpackningar lägger du i hushållsavfallet.

Om du/ni tänker göra större förändringar i
bostaden, glöm inte att i förväg anmäla detta till styrelsen, på blanketten som du finner
på vår hemsida (eller får hos vaktmästaren).
Förändringar som gäller t ex badrum eller elektricitet ska vara fackmannamässigt utförda.

Fläktrengöring görs regelbundet av

matavfall

har gått över
Insamlingen av
förväntan och styrelsen vill tacka alla som
bidrar till detta. Förutom att det gynnar miljön,
så sparar det även pengar åt oss, då sorterat
avfall är billigare att bli av med än osorterat,
och mängden hushållsavfall minskar tack vare
sorteringen. ☺
☺
☺
☺
☺
Det är också väldigt positivt att medlemmarna
bidrar till insamling av
. Se Sysavs information om hur
man gör med plast:

ningar

vaktmästaren och han meddelar dig när det är
din tur att få fläkten (återvinningsaggregatet)
rengjord.

felanmälan

ska du ringa RiksVid
byggen 0771-860 860 som är tillgängligt
dygnet runt. Riksbyggen slussar sedan ärendet
vidare till den som ska åtgärda felet.
Styrelsen vill be er som bor på första våninpå stupgen att själv
rören på trädgårdssidan. Vaktmästaren rensar
mot gångstigen.

rensa silarna

plastförpack-

Här lämnas hårda plastförpackningar som
flaskor, burkar, lådor och dunkar.
Här lämnas även mjuka plastförpackningar,
t ex påsar, plastfolie och vacuum-förpackningar.
Plastförpackningarna ska läggas lösa i behållaren för att underlätta efter-sorteringen.

Styrelsen önskar alla
medlemmar en skön vår
♫♪☺♪♫☺♪♫☺♪♫☺♪♫☺♪♫☺

