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Styrelsen hälsar alla nya medlemmar välkomna.
Allmänna utrymmen - Tack alla som medverkat till att hålla våra
trapphus och källargångar rena från allt bråte. Vi påminner det allra
vänligaste om att alla allmänna utrymmen måste hållas helt rena från
cyklar, pulkor, växter, rullatorer och barnvagnar etc.
Observera att vid nästa brandrond kommer allt som står i trapphusen
plockas bort. Detta gäller även cyklar som låsts fast i räcket.
Container - I slutet av vecka 44, mellan fredag 3 - söndag 5 november, kommer en
container ställas upp mellan GIIIB 31 och 35.
I denna container kan du slänga allt som inte är miljöfarligt eller hushållssopor.
Vänligen platta till det du slänger så att så mycket som möjligt får plats.
Hissarna - Hissarna kommer snart renoveras. Först ut är hissen i port 31 i vecka 48-49.
Under denna period kommer hissen vara i princip helt avstängd.
Därefter renoveras port 35 och port 37 under första halvan av 2018.
Mobil Miljöstation - Varje torsdag - på jämna veckor – kl 1900-1930 stannar den mobila
miljöstationen på Gustav III:s Boulevard på Frösunda Torg (dvs utanför Thelins).
Till den mobila miljöstationen kan du lämna grovavfall som...
• Keramik/porslin
• Dricksglas
• Planglas
• Leksaker
• Blomkrukor
• Metall
• Mindre möbler
• Trälådor
• Stekpannor
• Cyklar
• Pulkor
...och farligt avfall som
• Vatten- och lösningsbaserad färg
• Mindre elavfall som leksaker innehållande elektronik, telefoner, eltandborste,
rakapparater, elektroniska gratulationskort m.m.
• Ljuskällor
• Batterier
• Bilbatterier
• Rengöringsmedel
• Bekämpningsmedel
• Sprayburkar
• Syror och baser
Soprum - Vi vill påminna om att hålla våra soprum rena och snygga. Släng inget som
”sopgubbarna” inte kommer ta med sig.
Vid frågor eller funderingar går det bra att maila eller ringa till styrelsen på:
info@frosundet2.se eller 08-122 04 160. Vänligen notera att dina frågor besvaras så fort som
möjligt, men det kan ibland ta några dagar/veckor beroende på komplexiteten av din fråga.
Vissa frågor behandlas endast på våra månadsmöten.

