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Örestads Farmartjänst tvättar och målar gärna
En lite resumé för nytillkomna eller glömska
Föreningen äger planken mellan tomterna men de ska 
skötas av medlemmarna. Det innebär tvättning och 
målning vid behov. Högtryckstvätt är inte tillåtet att 
använda på  grund av att det ruggar upp ytan och främjar 
ytterligare påväxt. Färg tillhandhålls av föreningen.

Vid tvättningen av planken i våras uppkom tanken att
detta minsann är arbetsamt och kanske inte alla i vår
förening kan eller vill utföra det. 

Kontakt togs med Farmartjänst som kan utföra denna
tjänst till en kostnad av 282:- timme efter RUT-avdrag.
Var och en ringer direkt och bokar på tfn 042-156300.
De skickar faktura till kunden. Det går inte att betala 
med Swish på grund av RUT-avdraget.

Vilka är då Farmartjänst?

Så här skriver de om sig själva på sin 
hemsida: Örestads Farmartjänst drivs 
som en ekonomisk förening med ett 
20 tal delägare. 

Vi arbetar med allt i från kommuner 
och företag till privatpersoner och 
hushållsnära tjänster.

Hjärtstartare på plats
På grund av rådande pandemi 
kan vi för tillfället inte hålla 
utbildning i hur denna 
hjärtstartare fungerar, vi 
återkommer när det kan 
genomföras.

Men vi har den, en PowerHeart
G5, den finns i vårt soprum. Den 
är självinstruerande, dvs den 
talar om vad som ska göras. 

För Er som gärna vill se hur den 
fungerar har vi hittat några clip 
på youtube, kolla här, en video 
på 2,45 minuter. 

För andra vetgiriga finns 
manualen här (pdf). 

God jul & Gott nytt år
önskar styrelsen

Filter till tilluftsdonen finns numera 
att tillgå i sopsorteringsrummet.

För de snälla…
…alltså de som tomten har besökt, men 
även för andra, finns sopsorteringsinfo 
med jultema på sidan 2.

Viktigt, behållarna 
med  kartong tömmes 
först tisdagen den 29/12. 

Är det fullt, spara 
kartongerna hemma till det är tömt.

Renare luft, ja tack
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Vi har haft en
incident där 
en raket 
knäckte en
takpanna och 
borrade ner 
sig i taket.

https://bit.ly/3pdKy3c
https://bit.ly/3awQqkc
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Det kan vara klurigt att veta hur man ska ta hand om julskräpet. Här kommer en liten guide till hur vi 
sorterar rätt. 

 

Elljusstakar, elljusslingor,  
eljulstjärnor 

Mindre elektronik i avsedd behållare Elavfall eller hos kommunens 
återvinning. 

Julgran Plastgran ska lämnas till kommunens återvinningscentral. Äkta julgran 
som är benägen att barra klipps ner och läggs i trädgårdscontainern. 

Julgranskulor i glas Restavfall. 

Julgranskulor i plast Restavfall. 

Julkort Restavfall. Julkort som kan spela en melodi innehåller batteri (ska 
demonteras) och sorteras som Elavfall. 

Kuvert Är inte någon förpackning. Sorteras som Restavfall eftersom klistret 
förstör återvinningen. 

Pappersbärkasse Sorteras som Pappersförpackning, inte bland tidningar. 

Presentpapper Sorteras som Pappersförpackningar. Kom ihåg att ta bort snörena. 

Presentsnören Lägger du i soppåsen för Restavfall. 

Servett Restavfall, är inte någon förpackning 

Stearinljusstumpar Lägger du i soppåsen för Restavfall. Den som är pysslig kan stöpa om 
stumpar till nya ljus. 

Värmeljuskoppar Skrot av metall (aluminium). Ta gärna loss veken innan där botten är av 
järn. Just nu har vi inte sortering av skrot. 

Wellpapp Sorteras som Pappersförpackningar. 

 

Vi hjälps väl åt? 
 
Vi kommer inte ha tömning av 
pappersförpackningar förrän tisdagen den 
29/12 så vi måste vara extra noggranna med att 
skära ner kartongerna så de tar minimalt med 
plats och som vanligt vara noga med att 
källsortera rätt.  
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