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Årsmöte måndag 9 april 
I morgon är det årsmöte igen, kl 
19.00 i lokalen direkt till höger om 
biblioteket i centrum. Det vore 
roligt om så många som möjligt 
kan komma, föreningens väl beror 
till stor del på engagerade 
medlemmar. I kallelsen har tyvärr 
styrelsens utlåtande om 
motionerna fallit bort: 
 
Renovering av tvättstugehusets 
fasader - styrelsen är positiv och 
föreslår att denna åtgärd 
prioriteras högt i underhållsplanen 
 
Övernattningsmöjlighet och bättre 
nyttjande av tvättstugehuset - 
styrelsen är försiktigt positiv men 
föreslår att båda förslag läggs in i 
en större plan för tvättstugehuset.  
 
Elstolpar 
Som tidigare meddelats har 
inspektionsresultaten för motor-
värmarstolparna kommit in och 
det ser inte bra ut. Endast ett fåtal 
stolpar är helt godkända. De värsta 
har fått påsar på sig så att de inte 
används. Det som gäller framöver 
är: petskyddad, låsbar och försedd 

 
med jordfelsbrytare. Styrelsen 
försöker samordna en elektriker 
som kan åtgärda/intyga så att alla   
stolpar är säkra. Info om just din 
stolpe kommer i lådan inom kort. 
 
Nyckelproblem nu igen 
EFS har haft inbrott i sin jourbil 
och tyvärr blivit av med bla 
nyckelknippan till våra källar-
gångar. Alla lås är därför redan 
bytta och nya nycklar har 
kopierats upp. De nya nycklarna 
delas ut med start på årsmötet på 
måndag. Dörrarna öppnas tills 
vidare med vredet från insidan. 
Och ja, vi måste hitta på ett 
bättre system... 
 
Postnord och postlådor 
Vi har tyvärr nått vägs ände i 
diskussionerna med Postnord om 
våra postlådors placering och det 
ser inte bättre ut än att vi behöver 
flytta ut lådorna till vägen. 
Styrelsen ska försöka se om det 
går att samordna med nya lägen 
för sopkärlen och dessutom se om 
vi kan få mer post utburen än 
tidigare. Jättetråkigt med sämre 
service och extra kostnader. 



 

 
Avfallsenkäten 
Tack till alla 108 medlemmar som 
besvarade avfallsenkäten! Men 
58 gjorde det inte, lite trist för det 
är kanske just era svar som var 
viktiga. 
 
Men det här fick vi bl. a. veta: Ca 
70 % lämnar alltid sina 
förpackningar, glas och tidningar 
hos insamlingen vid förenings-
huset. Och en del, kanske de som 
bor längst bort i byn, använder sig 
av återvinningsstationen vid 
Bolindervallen. Det finns ett antal 
hushåll som inte alls använder sig 
av kompostinsamlingen vilket är 
lite bekymmersamt. Kompost-
hämtningen gör stor miljönytta 
eftersom matavfallet omvandlas 
till fordonsgas, ett drivmedel som 
används av bilar och bussar. Den 
är dessutom gratis för oss och 
bidrar till att vi får mindre 
restsopor. Så, här hoppas vi på en 
skärpning! 
 
I övrigt tyckte de flesta, hela 87% 
att sophanteringen i vår by 
fungerar bra eller mycket bra. Det 
får vi vara nöjda med. Men vi fick 
också en hel del förslag på 
förbättringar. Här kommer några: 

 
1. Många klagar på att grannar 
inte respekterar reglerna vid 
återvinningen och bl. a. lämnar 
stora kartonger trots uppmaningar 
att lämna dem vid Bolindervallens 
åv-station. Även här hoppas vi på 
en skärpning. 
 
2. Många önskar tätare tömning 
vid återvinningen. Det är lite 
knepigt att anordna, men vi gör nu 
en liten justering. Ett metallkärl tas 
bort och ersätts av ett plastkärl. 
Detta och skärpningen rörande 
stora kartonger kommer att 
minska trycket på åv-stationen. 
 
3. Några föreslår en ÅV-station i 
den övre delen av byn. Detta är 
lite knepigt att anordna men vi ska 
undersöka möjligheterna. 
 
4. Många önskar att föreningen 
återinför grovavfallshämtning på 
något sätt. Styrelsen ska försöka 
hitta en godtagbar lösning på 
detta.   
 
5. Några önskar en snyggare 
uppställning av våra sopkärl. Även 
denna fråga ska titta närmare på. 

 



 

 


