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Soprummet är stängt, därför att det håller på att ”översvämmas” med 
tidningar och kartonger.  Du måste förstå, att när en back är full måste Du 
ta hem materialet och förvara det hemma tills det finns plats. 
Sopgubbarna tar inget utöver backen!  
 
Soprummet öppnas igen onsdag kl 19.00.  
 

Trädgårdscontainern 
Trädgårdscontainerna tömmes fredagar udda vecka. Det skulle ske 
den 30 maj, men det gick inte! Dels hade någon parkerat framför 
och när vi sedan ”sopgubben” kom tömde han inte den, därför att 
den innehöll jordmassor. 
 
Containerna var inte full, men huvuddelen var jord – det kan jag 
intyga för jag var uppe på soptippen och ”kollade”. Detta kommer 
att kosta föreningen ca 5.000:- extra. Det är andra gången det 
händer! 
 
Det är bara trädgårdsavfall som får kastas i containern! Inte stenar, 
jord, metaller eller plast. 
 
Sopor! 
Under strejk veckorna sköttes soporna perfekt. Vi som stod där och tog emot trodde knappt våra ögon. Kanske skulle 
föreningen kunna minska ner hushållscontainern. Under de 14 dagar som strejken höll på kastades bara hälften mot normalt 
av hushållssopor. Det var 5 påsar som låg utanför trädgårdscontainern. Du (Ni?) som gjorde detta hur tänkte Du (Ni)?  
 
Att alla hade ett berg av tidningar o.dyl. hemma kan jag förstå och det måste Du hantera så att Du tömmer i mindre poster.  
 
Men varför ökar nu hushållssoporna igen? Jag vet inte, men igår kunde vi konstatera att någon kastat kakelplattor bland 
hushållssoporna! Du som gjorde detta, hur tänkte Du? 
 
Det är vårt gemensamma ansvar, att sortera soporna. Egentligen är det ganska enkelt – eller hur. De flesta kan det, nu skall 
vi bara få med ALLA. Eller måste vi sätta ut sopspioner? Eller skall vi bara hålla soprummet öppet (och kontrollerat) vid 
vissa tider. DET ÄR FAKTISKT DU SOM AVGÖR HUR VI SKALL GÖRA I FRAMTIDEN! 
 
 


