
 

 

  

Februari 2020  Nr. 172 sedan starten  

Råttor! 
Vi har fortfarande problem med råttor som syns i hela byn, hos 
några har de kommit in via gamla avloppsledningar som inte är 
igensatta och bosatt sig under köksgolvet. 

Vårt saneringsföretag Nomor 
försöker få rätsida på det här 
problemet, som ju är ytterst 
besvärligt för de boende. 
Styrelsen vill därför påminna om 
att det är förbjudet att mata fåglar 
eller andra djur utomhus. Fåglarna 
klarar sig ändå och matningen drar 
till sig råttor!!!  

Illustration: Li Rosén Zobec  
 

 

Årsmöte den 15 april  
Årets medlemstämma infaller 
den 15:e april. Vi kommer 
vara i Folkets hus Bio i Kallhälls 
centrum, kallelse kommer 
senast den 1:a april.  

Vill du lämna in en motion, gör 
det senast den 25 mars.  
Tänk på att motioner bör 
innehålla följande:  
1. En bakgrund till frågeställningen. 
2. En analys av olika alternativ. 
3. Ett förslag som stämman 
tydligt kan svara "ja" eller 
"nej" på.  
Om du dessutom själv 
närvarar på stämman ökar 
sannolikheten för att just din 
motion går igenom. 
 



 

 

Föreninglokalen 
Vad roligt att vår lokal 
användes av våra yngre 
medlemmar också. 
Flera barn och ungdomar är i 
lokalen dag som kvällstid.  
De spelar spel, pingis och är i 
lokalen för att umgås med 
grannar och kompisar. 
Det bästa av allt är att man 
märker endast att de är där 
för stunden. Efteråt är det 
alltid städat och iordningställt. 
Vi i styrelsen vill lyfta fram 
våra yngre förmågor för deras 
skötsamhet och respekt.  
 
Källargångar  
Det är återigen dags att 
påminna om att de 
källargångar som finns i övre 
byn är utrymningsvägar och 
därför inte får belamras med 
saker som inte får plats i 
lägenheten.  Bekvämlighet 
kan aldrig motivera den fara 
som sakerna utgör.   
Passa på att rensa ut de saker 
du har stående i gången så att 
den kan användas som 
utrymningsväg. 

 

 

Information 
Vår förpackningsåtervinngings-
station måste vårdas för att 
fungera. 
Det som alltså avses är 
återvinningsstationen vid 
tvättstugan. Med jämna 
mellanrum dyker det upp de 
mest konstiga saker där.  
Man kan med ett minimum av 
eftertanke lätt förstå hur 
denna ska användas om man 
tänker just 
förpackningsåtervinning- 
därav det lite tillkrånglade 
namnet ovan. 
 
Gamla kläder utan för 
ändamålet avsedd behållare 
är inte en förpackning - lägg 
inte där. 
Tavelramar är inte 
förpackningar - lägg inte där. 
Leksaksbil i plast är visserligen 
plast men ändå inte en 
förpackning - lägg inte där. 
Gamla tapeter är visserligen 
papper, men ingen 
förpackning - lägg inte där. 
Keramik och porslin är ingen 
förpackning - lägg inte där. 
 



 

 

 
Kortfattat: 
endast sådant som är papper, 
plast eller metall-FÖRPACKNINGAR, 
returpapper eller förpackningsglas 
kan lämnas vid vår 
förpackningsåtervinning. 
Tips för allt annat man kan 
behöva kasta är den mobila 
återvinningscentralen som 
med jämna mellanrum 
besöker Bolinderbyvallen. 
Den är perfekt för sådant som 
är för skrymmande för att 
rymmas hos oss ELLER som vi 
inte har organiserad 
hantering av. 
Mobila återvinningscentralen 
kommer till Kallhäll: 
19:e april 
12:e juli 
 

Tillsammans kan vi hjälpas åt 
att få detta att fungera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendern 
11 Mars - Styrelsemöten 
1 April - Styrelsemöten 
15 April - Årsmöte 
 

 

  
  

www.bolinderbyn.se  
info@bolinderbyn.se

 



 

 

  
Kontaktlista  

 

För felanmälan och fastighetsskötsel, kontakta EFS AB:  

EFS Kundtjänst tel 08 - 580 119 50 
Mån-Tor kl 08 -16, Fre kl 08-14, lunchstängt kl 11-12 

Felanmälan på nätet: www.efsab.se 
 

Jourtjänst (alla övriga tider för akuta fel): 0708 - 39 14 79 
 
För frågor om föreningen, maila helst till:  info@bolinderbyn.se  
 Det minskar styrelsens arbetsbelastning och ger generellt sett bättre 
och mer exakta svar. Annars nås styrelsen per telefon:  
  

Ordförande Stefan Barmé 0765 - 26 93 12  

Ekonomi  Jan Vestlund  0705 - 11 60 23  

Underhåll och 
ombyggnader 

Michael Christiansen 
Patrik Olsson  

0706 - 10 25 07 
0735 - 11 35 15   

P-platser  Johan Dibb   0707 – 77 25 93  

Föreningslokalen och 
Bolinderbybladet  

Elisa Trucco  0737 - 39 39 11  

Tvättstugan  Patrik Olsson  0735 - 11 35 15  

Nyckelärenden och  
Miljö/ Avfall  

Fredrik Zetterman  0701 - 73 96 03  

Trädgårdsärenden  
Patrik Olsson  
Frida Törnvall  

0735 - 11 35 15  
0733 - 24 53 57  

Lägenhetsöverlåtelser
  

Jörgen Westman  
Johan Dibb  

0708 - 86 23 81  
0707 - 77 25 93  

Hemsida  Jörgen Westman  0708 - 86 23 81  


