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Hösten är här och vi hoppas ni haft en trevlig sommar!  
 
Vår containertömning kostar oss nu ca 25 000 kr/år. Containern har varit hårt 
belastad och grovavfall som inte hört hemma i containern har ändå hamnat där. 
Styrelsen har därför beslutat att ta bort containern inom kort. Möjligheter till höst- och 
vårstädning av den egna ”tomten” kommer att finnas två gånger/år.  
Meddelande om när det blir aktuellt nästa gång kommer skickas ut i god tid. 
Vid frågor kring grovsopor hänvisar vi till Östra Hamnvägen, tele: 679 239. De har 
öppet mån-fre kl: 07-16, tis kl: 16-19 och lör kl: 9-16. 
 
Komposten över Stenåsavägen kommer att vara kvar på försök ytterligare ett år. 
Även i denna hamnar sopor som inte hör hemma i en trädgårdskompost. Osorterad 
trädgårdskompost kostar oss ca 15 000 kr vid bortfraktning. I trädgårdskomposten 
går det bra att lägga växtdelar och jord. Grövre grenar sorteras för sig vid komposten. 
Allt annat avfall får inte slängas här!!! Vi undviker frukt och bär eller annat ätbart som 
drar till sig råttor och annan ohyra. 
 
På grund av störande biltrafik inom området samt olåsta grindar kommer alla 
grindar så småningom bytas ut. Den vanliga fastighetsnyckeln passar till de nya 
grindarna. Till de gamla grindarna passar fortfarande containernyckeln så behåll 
dessa ett tag till. 
 
Under försommaren lades det ner ett stort och grundligt arbete på en översyn av 
samtliga uteplatser angående justeringar av växter som låg nära fasaderna samt 
påpekande om staket eller dylikt som behövde en renovering. De flesta har vid detta 
laget rättat till eventuella påpekande och vi gläds åt den uppryckning som sker i 
samband med vår stora renovering här på Äckregården. Vi vill påpeka vikten av att 
fortsättningsvis hålla efter grönskan då garantin på utförd målning ej gäller om vi inte 
följer uppställda villkor. 
 
Det har inkommit förfrågningar om gratis färg till staket. Styrelsen har beslutat att 
inte tillgodose enskilda hushåll med färg längre då denna tidigare varit avsedd för 
främst fönstermålning. Nu får vi ju våra fönster renoverade. Färgkoderna till 
fasadfärgerna finns tillgängliga hos vår fastighetsskötare Kjell. 
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