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Källsortering påbörjad
Nu är försöksverksamheten
med källsortering av sopor i KR
73, 75 och 83 i full gång!
Behållare för glas, papp, metall
och hårdplast har installerats
i cykelrummet KR 83 och
de första dagarnas sortering
rapporteras ha gått bra.
Tisdagen den 26 november kom
försöksverksamheten med källsorteringen av sopor i gång: Glas, papp,
metall och hårdplast skiljs från de
vanliga soporna. En försöksverksamhet som pågår i fem månader, dvs till
slutet av april.
Speciellt utbildad personal från renhållningsföretaget SITA kommer att
göra stickprov, för att se till att medlemmarna från de cirka 55 hushåll
som ingår i försöksverksamheten
sorterar rätt. Sorterar de som ingår i

KJELLSORTERING PÅ FÖRSÖK: Kjell Rosén, KR 83, sorterar
mjölkpaket och annat som inte ska slängas med hushållssopor.

försöket fel ökar kostnaden – då
måste personal från SITA sortera om
i efterhand.

Som jag ser det

Målet är att återvinna det som skiljs
från hushållssoporna, samt att
bränna de hushållssopor som blir
Fortsättning på sid 2

av ordföranden Ulf Cube
Som framgår av ovanstående artikel har källsorteringen påbörjats. Kostnadsbesparingar i all
ära, men vi får inte bortse från miljöaspekten och den lagskärpning som kommer.
Ur miljösynpunkt är det också viktigt att vårt tomtområde får en planerad upprustning. Pengar för
detta kommer att budgeteras med början 2003.
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Fortsättning från första sidan
kvar. Hushållssoporna placeras i en
speciell behållare i cykelrummet.
Sopnedkasten i de aktuella trappuppgångarna plomberas därmed under
försöksverksamheten.

– Om alla i föreningen källsorterade
sopor skulle vi spara cirka 140 000
kronor om året, det vill säga ungefär
25% av vad sophanteringen kostar
per år.

Kan spara 140 000 kr om året

– Redan nu kan alla enkelt bidra till
minskade sopkostnader genom att
slänga sina lästa tidningar i pappersinsamlingens gröna kärl ute på gatan.
Det är gratis hämtning, säger
Magdalena Odemark.

– Vi räknar med att spara cirka 1 800
kronor per månad, alltså totalt 9 000
kronor, under försöksverksverksamheten, förutsatt att vi klarar av
att sortera rätt, förklarar Magdalena
Odemark, som är miljöansvarig i
Brf Vändkretsen:

Efter försöksverksamheten är det fritt

fram att motionera till stämman
2003. Därefter tas beslut om hur vi
går vidare i frågan om källsortering.
Styrelsens önskemål är att inget
slängs eller sorteras mellan kl. 21.00
och 07.00 under försöksperioden, då
det är osäkert hur störande det blir
för de närmaste lägenheterna.


Läs mer om vad några som ingår i
försöksverksamheten tycker under
”Vi fyra” på sidan 4.

Storsatsning på lek- och mötesplatser
Med början 2003 sker en storsatsning på att rusta upp områdets lek- och mötesplatser.
Målet är att skapa mötesplatser där alla åldrar kan
umgås och uppleva vackra vyer
och ljuvliga dofter.

är inte säkra. När vi ändå rustar upp
och förbättrar dem, passar vi på att
se över de grönytor som är runt
omkring, säger Pia Janson, som tillsammans med Magdalena Odemark
är ansvarig för området Mark och
trädgård i Brf Vändkretsen.

– När markentreprenören Ingmanssons Markanläggningar gick igenom
lekplatserna enligt EU:s direktiv fick vi
nedslag på flera punkter. Lekplatserna

Det finns också planer på att rusta
upp övriga grönområden, bland annat
utanför respektive port. Upprustningen kommer att ske i etapper.

Senaste nytt om
installationsförnyelsen
Styrelsen
analyserar
fortfarande de möjligheter som
står till buds vad gäller installationsförnyelsen, med inriktning på stamrenovering.
I dagsläget står det mellan två
alternativ som ska presenteras på ett
informationsmöte i vår, strax före
stämman. Extra föreningsstämma
kommer att hållas under hösten
2003, enligt nuvarande tidplan.
Under tiden pågår en del upprustningar av installationerna. Det har
varit problem med värmesystemet.
Två av shunt-grupperna, värmegrup-

per som pumpar upp värme i lägenheterna, är bytta i KR 25 samt
27–39. De kvarvarande, som inte
bytts ut sedan husen byggdes 1957,
kommer att bytas ut successivt fram
till våren 2003.
Garantibesiktning av fläktarna på
taket, som förser lägenheterna med
frisk luft, har genomförts utan
anmärkning.
Sopnedkasten i bland annat KR 83 är
tätade, så att det inte ska lukta från
sopsorteringsrummet (dvs cykelrummet) under försöksperioden av

källsortering.

Planering och upphandling pågår.
Mer information följer i nästa AiV. 

Hur vill du ha
hemsidan?
I takt med att allt fler kopplar upp sig
på Internet ökar behovet av en aktiv
hemsida för föreningen. Målgruppen
för hemsidan i dag är främst mäklare. Innan vi sätter igång och utvecklar
hemsidan skulle vi dock vilja ha dina
synpunkter: Vad vill du kunna läsa om
och vilken information vill du kunna
hämta på hemsidan? Gå in på
http://www.vandkretsen.a.se och
botanisera. Skicka sedan dina förslag
i ett e-postmeddelande till Thomas
Björn på thomas@golf.se Har du inte
tillgång till e-post kan du lägga förslagen i brevlådan på expeditionen,
KR 83, nb, senast 15 januari. De
bästa förslagen publiceras i nästa AiV
och belönas med varsin Trisslott.
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Fyra frågor till
Kay Jurgensen
säkerhetschef för Security Driving
på Kevingeringen 5.

Vad gör Security Driving?
– Vi tillhandahåller personliga säkerhetsrådgivare, det vill säga livvakter,
och säkerhetschaufförer, samt utbildar andras chaufförer. Exakt vilka
företag får jag inte säga, men jag
kan säga så mycket att vi kör åt
bland annat Kvinnojouren i Danderyd
och Täby.

Berätta mer om företaget
– Företaget startades hösten 2001
och började med att vi tillhandahöll
chaufförer. Idén kläcktes i en bastu och därefter har den utvecklats och förfinats hela tiden. Vi är 16 personer som alla har utbildning i bland annat juridik,
sjukvård och brandkunskap.

Hur trivs ni på Kevingeringen?
– Vi trivs bra. Folk har varit lite misstänksamma när vi haft vår utbildning
utanför kontoret, vilket jag förstår, eftersom vi bland annat har krupit under
våra bilar på parkeringen. Folk tror att det är flyktbilar. Men alla kan vara
lugna, det är en del av utbildningen.

Slutligen – vem skulle du vilja ge ett fång rosor?
– Vicevärden Berit Andersson, fastighetsskötaren Pentti Niemi och ordföranden Ulf Cube, för att de finns tillgängliga när vi behöver dem.

Öppet Hus inför jul

Cykelbytardag i vår

Svårt att hitta de rätta julklapparna
till jul? Lugn, snickarboden, vävstugan och keramikverkstaden har
Öppet
Hus
måndagen
den
9 december kl. 19-21 på Kevingeringen 20, 65 och 67. Vinner du
inte på lotteriet kan du bara njuta
av allt som producerats under året
och ta en kopp kaffe med dopp.

Det är gott om cyklar i våra cykelrum. Alla kanske inte används. Nu
har du chansen att sälja dina
barns ”urväxta” cykel eller byta din
egen mot någon annan. Cykelbytardagen anordnas i vår.
Läs mer in nästa AiV.

Städa källargångarna
Ingvar avtackad
På styrelsemötet i november
avtackades vår f d fastighetsskötare Ingvar Jonsson officiellt
av styrelsen, å hela föreningens
vägnar för sina insatser genom
åren. Två biljetter till musikalen
Chess och en orkidé modell
större fick Ingvar att le sitt allra
varmaste leende.

Brandmyndigheterna har varit på
oss och vill påminna om att inget
får förvaras utanför källarförråden.
Orsaken är förstås den stora
brandrisken. Får ni inte plats med
allt i källarförrådet ber vi att få hänvisa till nyöppnade Shuregard,
Rinkebyvägen 29 (bakom Danderyds gymnasium), som hyr ut förvaringslokaler. Tel: 514 846 50.

Förslag på
besparingar
I förra numret av AiV efterlyste vi förslag på besparingsåtgärder inom värme, vatten
och el. Här presenteras några
av de förslag som kommit
in med kommentar från
styrelsen sist.
1. Installera ”vattensnålare” på
alla kranar. Det gjordes för
ett antal år sedan i den Brf
där mina föräldrar bor för
att minska på vattenförbrukningen. Hos dem
fungerar det bra. Enda
gången det märks är när
man ska fylla badkaret
– det tar lite längre tid än
tidigare.
Malin Söderberg, KR 49
2. Installera individuella
mätare för vatten och
värme.
Eva Lundell, KR 83
3. Sänk inomhustemperaturen
till 18 grader. Det är inte
bra för gamla människor
med varm, dvs, torr luft.
Det torkar ut våra slemhinnor.
Åke Wåhlin, f d läkare, KR 10

Styrelsen svarar:
Tack för alla förslag.
”Vattensnålare” installerades
för ett par år sedan och
fungerar bra. Individuella
mätare för vatten och värme
kostar mer att administrera
och läsa av, än vad vi vinner
i besparing, visar erfarenheter
från andra föreningar. Sänkt
temperatur inomhus är
intressant. En sänkning av
en grad skulle innebära en
besparing på cirka fem
procent av energikostnaden
för föreningen.
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Ny inflyttade

Vi fyra
Hur känns det att börja
källsortera?

Gun
Kellam
Kevingeringen
73

– Jag har ingen bil, så det
känns bra att få närmare till
sorteringen. Jag har en lägenhet i Halland också, och där
sopsorterar vi sedan tidigare.

Eva
Lundell
Kevingeringen
83

Namn
Johan Falkenberg
Madeleine Skoglund
Philip Ihrman
Tomas Tamm
Eva Hakami
Markus Stigberg
Kajsa Stenström
Oskar Berglund
Lillemor Berggren
Da Hong
Chen Yi-Fang
Ingrid Tersman
Yvonne Eliasson
Eva Carnestedt

Adress
13
18
22
26
29
31
33

Datum
2002-12-01
2002-11-29
2002-10-01
2002-10-01
2002-10-15
2002-10-01
2002-10-01

35
57

2003-01-31
2002-12-10

75
75
83

2002-10-03
2002-12-27
2002-12-21

Styrelsen
Ordförande

Vice ordförande

Ulf Cube
Tel 753 06 73

Pia Janson
Tel 753 42 02

Nästa AiV beräknas
komma ut i början av
mars 2003. Synpunkter på
AiV tas tacksamt emot
av Thomas Björn och
Berit Andersson.

Ledamöter

Suppleanter

Per Sevebro
753 64 03
Thomas björn
753 16 67
Magdalena Odemark
755 89 13
Per-Anders Åström
732 68 89

Torgeir Fjelde
544 955 40
Paula Oskarsson
753 60 33
Ruby Rosén
753 65 54

Arbetsgrupper
Installationsunderhåll
– Både roligt och spännande.
Frågan är bara hur det
fungerar för de äldre?

Byggnadsunderhåll

Per Sevebro, Per-Anders Åström

Ulf Cube

Miljöfrågor

Mark, trädgård, ordning

Magdalena Odemark, Ruby Rosén

Pia Janson, Magdalena Odemark

Budget och ekonomi

Medlemsinformation

Paula Oskarsson, Torgeir Fjelde

Thomas Björn, Berit Andersson
Elisabeth
Martinez
Kevingeringen
83

– Spännande! Jag har ingen bil,
så jag ser fram emot att få
närmare till sorteringen.

Ingrid
Tersman
Kevingeringen
75
– Det känns sådär. Det är ett
lovvärt syfte, men det är ont
om plats att sortera soporna i
lägenheten.

Expedition

Besökstider

Vice värd

Berit Andersson
Tel 755 41 13, fax 755 88 61
Mail:
berit.andersson@vandkretsen.a.se

mån, tis, torsdag 13.30–14.30
onsdagar 17.30–18.30
Övriga tider enligt överenskommelse.
Fredagar stängt.
Adress: Kevingeringen 83
182 50 Danderyd

Fastighetskötare

Valberedning

Pentti Niemi
Tel 755 18 72

Ingrid Erneman, ordf. tel 755 43 45
Christer Legnerfält, tel 755 46 98
Elisabeth Eriksson, tel 755 80 59

Mail:
pentti.niemi.@vandkretsen.a.se
Meddelanden till fastighetsskötaren
ska lämnas på telefon. Telefonsvarare finns, dygnet runt.
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