Låt portinformationen sitta kvar. Då kan även dina grannar läsa den.
Vill du ha ett eget exemplar så går det att skriva ut via hemsidan.
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Sophantering - Skärpning

Det gäller i förstahand grovsopor. Det måste bli en skärpning! Det går inte att slänga vad
som helst. Absolut inte färgrester, bilbatterier, bildäck, byggrester mm. Detta är bara några
exempel som den boende själv får transportera till kretsloppscentralen i Petterboda.
Ett passerkort till Petterboda kan du hämta på Servicecenter, Marknadsgränd 2, i kommunhuset (receptionen plan 1). Kortet kostar inget för en privatperson
Det man slänger ska ligga i behållarna och inte på golvet. För en tid sedan minskade vi
öppettiderna och det blev lite, lite bättre. Nästa steg är att vi tvingas se över tiderna igen
och kanske bara ha öppet några timmar i veckan. Vi funderar även på att montera in
kameraövervakning. Det är tråkigt att det ska behöva vara så här. Men kostnaderna
skenar för sophanteringen och något måste göras. Att hyra in någon för att åka och kasta
ditt ”skit” kostar föreningen pengar. Skärpning!

Felanmälan - så här gör man

Alla fel stora som små ska anmälas till felanmälan.
Du ska inte ringa eller maila någon i styrelsen. Styrelsen får rapporter om alla
felanmälningar, så vi vet. Felanmälan fastighetsskötsel:
Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–16.00. Tel 08–617 76 00.
Eller använd formuläret på hemsidan. Formuläret finns under Förvaltning/Felanmälan

Markåterställningen

Uppdaterad information om markåterställningen kan du läsa mer om
på hemsidan. Under Aktuellt/ Stamrenovering - Rörutbyte

Grävarbeten på lokalgatan

Som många nog redan sett så är sophuset vid M20 stängt tillsvidare.
Vi hänvisar till sophuset vid M10.
Tyvärr måste träden längs lokalgatan tas ner. Det finns ingen annan möjlighet,
rören ligger tyvärr väldigt djupt och vi behöver använda hela gatans bredd.

Postnord ställer upp paketbox

Postnord kommer att installera en paketbox, för hämtning av paket, på gaveln
vid M64. Har du Postnords app kan du hämta dina paket där i framtiden
och du får inte så långt att gå.
/Styrelsen
Info om föreningen finns också på www.sjotungan.se

