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Gällande Ohyra 
Föreningens försäkring som täcker ohyra har ändrats 
och vårt nuvarande försäkringsbolag är Folksam som 
använder Anticimex för sin skadedjursbekämpning. 
Av den anledningen skall man numera kontakta 
Anticimex om man upptäcker problem med ohyra av något slag i eller i 
närhet till bostaden. 
Kontaktuppgifter till Anticimex finns på föreningens hemsida på 
wp.bolinderbyn.se/bo-i-bolinderbyn/ohyra/ 
 

 

Höststädning och 
grovavfallsinsamling 
7-8 november kommer containrar 
för trädgårdsavfall att ställas ut i 
byn. I dessa får endast löv, grenar, 
gräs, mindre mängder jord och 
liknande slängas. 

Containrar för grovsopor kommer 
att ställas ut veckan efter, 14-15 
november.  
Observera att inga miljöfarliga 
sopor som batterier, elektronik 
och liknande får slängas i dessa då 
det medför höga straffavgifter för 
eftersortering för föreningen. 

Styrelsen kommer att passa på att 
tomma rummen på bottenvåning 
av föreningshuset. Allt omarkerat 
material som står och dammar 
där kommer då att kastas.  
Flytta gärna ut det som du vill 
spara! 
 

Avfallshantering 
Se till att vika ihop eller platta till 
alla förpackningar som slängs så 
att vi slipper överfulla kärlen och 
papper/plast som blåses ut i 
området. 
Avfallstaxa i bolinderbyn är 
beroende av antalet sopkärl vi 
har, samt om vi sorterar på avsett 
vis. På grund av detta så är det av 
yttersta vikt att samtliga sköter 
avfallshantering korrekt. 
Avfall som inte får slängas i våra 
kärl måste därför ovillkorligen 



 

 

transporteras till Görvalns ÅVC 
eller till kommunens mobila 
återvinningscentral (29 november 
nästa besök vid Bolindervallen). 
 

Vattenutkast på uteplatser 
På förekommen anledning vill vi 
från styrelsens sida påminna om 
att vattenutkast på uteplatserna 
på baksidan är en 
tilläggsinstallation som den 
boende har fullt ansvar för. Det 
innebär också att den som har ett 
vattenutkast är ansvarig för 
eventuella skador som 
vattenutkastet eller installationen 
orsakar på grund av läckage eller 
liknande.  
Så kontrollera gärna att detta är 
av godkänd typ för utomhus 
vattenutkast (självtömmande) 
och att det hålls stängt så att det 
inte står och rinner och orsakar 
vattenskador hos er själva eller 
era grannar. Om ett läckage från 
ett vattenutkast orsakar skador 
hos er granne så är ni ansvariga 
för att ersätta även det då det är 
en tilläggsinstallation och boende 
är enligt villkoren gentemot 
föreningen helt och hållet 
ansvariga för detta. 
 
Våra stuprör   
Nu kommer höstregnen och 
därmed ökar risken för 

översvämningar och fuktgenom-
slag i våra källare.  
EFS ska kontrollera och rengöra 
silarna på stuprören två 
gånger per år men det räcker inte 
alltid. Vi ber därför alla som har 
stuprör utanför sina lägenheter 
att då och då kontrollera att de 
inte är igensatta och att 
takvattnet har fritt flöde ner i 
dagvattensystemet. Bäst gör man 
det strax före och när det kommer 
en regnskur. 
 
Yttre installationer   
En arbetsgrupp inom styrelsen 
kommer att se över och ev. 
uppdatera reglerna för de 
vanligaste ombyggnadsåtgärderna 
i Bolinderbyn.  
Förslag och frågor mejlas till: 
info@bolinderbyn.se 
 

Kommande styrelsemöten 
2 November 
7 December 
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