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Angående källsorteringen.
På förekommen anledning påminner vi om att kärlen för
källsortering är avsedda för den typ av avfall som de är
uppmärkta med. Exempelvis räknas inte matberedare och
tillbehör som någon form av förpackning och får således inte
slängas vid källsorteringen nedanför föreningshuset. I stort sett
gäller att om du inte fått något förpackat i det så får det inte
slängas där. Elektronikavfall, batterier, lysrör och farligt avfall
skall slängas i elektronikburen på ovansidan av föreningshuset
där det finns avsedda kärl för detta. Sådant som inte uttryckligen
ingår i vår källsortering får man själv ombesörja att ta till
återvinningsstationen. Felslängt avfall orsakar mycket merarbete
för styrelsen och i vissa fall höga avgifter för eftersortering. Vid
frågetecken är du välkommen att kontakta någon av oss i
styrelsen.
Vänligen respektera detta då vi annars riskerar att behöva
överväga att ta bort möjligheten för källsortering av detta avfall
för att slippa merarbete och extrakostnader alternativt se över
möjligheten att ha någon form av övervakning för att kunna
upptäcka felsortering.
Mobila återvinningsstationen.
För avfall som inte hör hemma i våra kärl eller containers så vill vi
tipsa om att Sörab kommer med den mobila
återvinningscentralen till Bolindervallen den 14 november. Så
avfall som skall dit kan man med fördel se till att gå dit med då så
slipper man ta sig till Görväln. Där kan man bli av med allt sådant
avfall som vi inte har behållare för här i Bolinderbyn.

Höststädning och grovsopor.
13-14 november kommer containrar för trädgårdsavfall att ställas
ut i byn. I dessa får endast trädgårdsavfall slängas. Dvs löv,
grenar, gräs, mindre mängder jord och liknande.
20-21 november ställs containrar för grovsopor ut i byn. I dessa
får endast slängas sådant som räknas som grovsopor enligt
kommunens definitioner. Som exempel räknas möbler, pulkor,
leksaker, cyklar, barnvagnar, kokkärl, blomkrukor, porslin dit.
Exempel på sådant som absolut inte får slängas där är miljöfarligt
avfall, däck, byggavfall, sanitetsporslin, kakel, betong och gips.
Mer specifikt vad som räknas som grovsopor finns på Järfälla
kommuns hemsida då det är kommunen som satt upp reglerna
kring detta. Avfall som inte utgör grovsopor och som inte hör
hemma i något av våra vanliga kärl måste man själv ta till
Återvinningsstationen.
Ett enda felslängt föremål kan kosta oss 30 000 kr i
eftersorteringsavgift så det är mycket dyrt att inte respektera
detta.
Styrelsen kommer att passa på att tömma rummen på
bottenvåningen i föreningshuset. Allt omarkerat material som
står och dammar kommer att slängas. Flytta gärna ut det du vill
spara.
Gällande levande ljus och brandvarnare.
Då vi nu går in i en mörkare tid och fler och fler tänder ljus så
påminner vi om att det är viktigt att säkerställa att man inte
lämnar levande ljus obevakade och därmed orsakar eldsvåda.
Vi vill också rekommendera att man ser över så att man har
brandvarnare och att dessa fungerar.
Utomhusbelysningar.
Lämna gärna entrebelysningen utomhus tänd på kvällarna då det
lyser upp och gör att det känns mer trivsamt och tryggare
utomhus nu när det börjar bli mörkt.

Gällande Parkeringar.
För er information så kommer avgifterna för parkeringsplatser att
höjas till 100kr per månad. Detta behövs för att täcka de
kostnader föreningen har för att förvalta och underhålla
parkeringsplatserna. Dessa kostnader förväntas bli högre under
kommande år. Höjningen gäller från årsskiftet.
Vi vill också upplysa om att reglerna för att få ha en
parkeringsplats är att den skall användas för parkering av fordon
tillhörande boende i föreningen och det skall vara fordon som
används. Dvs det är inte tillåtet att ha ett fordon som är avställt
eller på annat sätt inte används stående på parkering. Det är
heller inte tillåtet att ha en parkering som besöksparkering eller
liknande då vi i första hand måste se till att vi har
parkeringsplatser till de som som har fordon i bruk. Följer man
inte dessa regler så kan parkeringsplatsen komma att sägas upp
från föreningens sida.
Laddplatser för elbilar.
Arbetet med utredning av möjlighet för laddplatser fortgår och
mer information om detta kommer när vi vet mer. Avsikten är att
försöka komma till beslut i frågan under början av 2022.
Kalender.
6 December – Nästa styrelsemöte.
13-14 november – Höststädning och container för trädgårdsavfall
20-21 november – Container för Grovsopor
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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
Välj ”Felanmälan” i vänstra kolumnen.

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

Tvättstugan

Patrik Olsson

0735 – 11 35 15

Ekonomi & låntagning

Jan Vestlund

0705 – 11 60 23

P-platser

Johan Dibb

0707 – 77 25 93

Underhåll och ombyggnader

Michael Christiansen
Patrik Olsson

0706 – 10 25 07
0735 – 11 35 15

Föreningslokalen

Frida Törnvall

0739 – 10 12 54

Lars Robertsson
Sofi Nilsson
Lars Robertsson
Sofi Nilsson
Patrik Olsson
Frida Törnvall
Jörgen Westman
Johan Dibb

0707 – 89 69 91
0702 – 46 89 30
0707 – 89 69 91
0702 – 46 89 30
0735 – 11 35 15
0739 – 10 12 54
0708 – 86 23 81
0707 – 77 25 93

Jörgen Westman

0708 – 86 23 81
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