Aktuellt i Vändkretsen
EXTRA NYHETSBREV FRÅN BRF VÄNDKRETSEN 8–9 MAJ 2004

Sopnedkasten stängs den 14 maj
– hushållssoporna slängs i fortsättningen i speciella kärl
Senast den 14 maj stängs alla
sopnedkast på Kevingeringen.
Från och med då slängs hushållssoporna i speciella kärl,
som placeras ut på olika ställen
i området.
Orsaken till nyordningen är att säckarna är för tunga. De får väga högst
15 kg. Ibland väger de upp till 40 kg.
Det är inte förenligt med arbetsmiljölagen. Detta har konstaterats efter
att renhållningsföretaget Sitas huvudskyddsombud gått skyddsronder i
området.
Protokollet från skyddsronderna diskuterades på ett möte den 16 april där
representanter för styrelsen i Brf
Vändkretsen och Sita deltog. Då framkom en kortsiktig lösning: Att ställa ut
kärl i anslutning till entréerna.

Fortsätta vara vackert
Styrelsen i Brf Vändkretsen bad Sita
göra ett förslag. Detta förslag har
styrelsen i Brf Vändkretsen arbetat
om med hänsyn till att området
ska fortsätta vara så vackert som
möjligt. Tidningsinsamlingen kommer
att koncentreras till vissa ställen
i området.
Styrelsen i Brf Vändkretsen och
representanterna för Sita är nu överens om var kärlen kan stå. Läs mer
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under ”Utplacering av kärl …” sist i
denna artikel. Kärlen kommer att
placeras ut 10–14 maj. Torsdag–fredag 13–14 maj stängs sopnedkasten
och därefter ska alla hushållssopor
slängas i kärlen. Styrelsen ser fram
emot synpunkter på kärlens placering
under ”inkörningsperioden”.

Fortsätt källsortera
– spara pengar
Brf Vändkretsen kommer att betala
för de antal kilo hushållssopor som
Sita hanterar åt föreningen. För att
hålla nere kostnaderna för sophantering uppmanas alla medlemmar att
fortsätta källsortera:
• Tidningar slängs i de gröna lådor
som finns placerade i området
(denna hämtning är gratis. Ju mer
tidningar vi slänger där, desto
lättare blir hushållssoporna och
desto mindre får vi betala Sita.
Det är föreningens absolut bästa
spartips!).
• Grovsopor slängs i grovsoprummet. Byggavfall, bilbatterier,
vitvaror och hushållsmaskiner
räknas inte som grovsopor.
Byggavfall lämnas på närmaste
miljöstation, som är Hagby i Täby.
Bilbatterier lämnas på närmaste
bensinstation. Hushållsmaskiner
och vitvaror lämnas tillbaka till det
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säljande företaget eller på
närmaste miljöstation.
• Glas slängs i behållarna i grovsoprummet, liksom mindre batterier.
De boende i Kevingeringen 73-75
och 83 fortsätter slänga glas och
pappkartonger (förutom wellpapp)
i soprummet nr 83.
• Wellpapp slängs i de gröna behållarna utanför grovsoprummet.
• Hårdplast, aluminium och pappkartonger slängs i närmaste källsorteringsstation, som är vid Hydro
bensinstation bakom Mörby
Centrum, samt övre parkeringen
Mörby C. Där finns även möjlighet
att slänga glas.

Utplacering av kärl för hushållssopor sker på följande
platser på Kevingeringen:
Soprum: KR 16, 18, 19, 69, 71, 75
och 83. Dörren står öppen, förutom i
83, som även fungerar som cykelrum.
Bredvid papperskärl: KR 10 (vid
gaveln), 26 och 27.
Piskställning: Bakom KR 25.
Övrigt: Baksidan KR 22 (mot gatan)
och utanför grovsoprummet.
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