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Städdag den 25 oktober med start kl. 9.00 
Saker som ska utföras på städdagen är bland annat: 

 Kratta bort löv 

 Rensa ogräs 

 Klipp bort sly och buskar 

 Klippa gräs 

 Rensa brunnar 

 Prata med grannarna och hänga på sopborsteskaftet 

 Städa sopskåpen 

 Rensa hängrännor och egna utkast vid stuprören 

 Gå ner i våra gemensamma grunder och kolla läget  

 Stänga av vattnet i utomhuskranar 

 Inspektera garagen om det behövs åtgärdas något 

 Städa lekplatser 

 Enklare reparationer  

 Målning 

Ni kan säkert komma på fler arbeten som behöver utföras. 

Mat: på hösten bjuds det på ärtsoppa med bröd och ost  

och korv med bröd (korven till barnen i första hand).  

 

Prata med ditt kvartersombud om du har frågor och förslag. 

Kv.1 Inge & Marian Hedlund D22 

Kv.2 Bengt & Inga-Lisa Lundberg M47  

Kv.3 Magnus Olofsson, Maria Hultman  M7 

Kv.4 Ove Moberg L37  

Kv.5 Maria Lindqvist  L67 

 

Comhem enkät 
Tråkigt nog var det bara 42 som svarade på enkäten om gemensamt bredband ifrån 

Comhem. 

29 st JA  40,3% 

11 st NEJ  15,3 % 

2 st KANSKE  2,7 %  

30 st HAR EJ SVARAT 41,6% 

Styrelsen har beslutat att avvakta och eventuellt ta upp frågan på nästa årsstämma.        

Stort tack till: 
Stort tack till Thomas Gahm för ett mycket bra utfört arbete 

med att fixa till plasttaket över entrén till träfflokalen. 

 

Stort tack till Johan Ädel för ett fint snickrat bord med bänkar. 

 

Bra initiativ! 

 

http://www.mysf.se/
https://www.google.se/imgres?imgurl&imgrefurl=https://www.comhem.se/&h=0&w=0&tbnid=bjOuUh7QUt6NbM&zoom=1&tbnh=163&tbnw=310&docid=kv7bDbtG9ocFMM&tbm=isch&ei=CAsgVLzuCqT4yQOanIKIDQ&ved=0CAcQsCUoAQ
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Spolning av avloppen och 

dagvattenledningar 
Styrelsen har tagit in offert på avlopps- och 

dagvattenspolning i området p.g.a. problem med stopp 

under sommaren. Avloppsfixarna kommer att spola alla 

stammar i området vill man ha spolning i egna fastigheten 

kontakta avloppsfixarna: per@avloppsfixarna.se 

 

   
 

SRV  
Hoppas alla har kommit igång med matavfallsinsamlingen, vi som Samfällighetsförening 

får då lägre sophanteringskostnad. 

Här är några exempel på matavfall som ska samlas in. 

 • Rester av kött, fisk, skaldjur 

 • Pasta, ris, potatis etc 

 • Rester av bröd, äggskal 

 • Rester av grönsaker, frukt 

 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter 

  

Hur blir det biogas? 

Allt matavfall som vi samlar in transporteras till en förbehandlinganläggning på SRVs återvinningsanläggning 

Sofielund. Där finfördelas matavfallet och blandas med vatten. Det blir en flytande röra som kallas för slurry. Denna 

slurry är råvaran för biogas. Man kan säga att slurry är för biogas vad råolja är för bensin. Slurryn rötas sedan och det 

bildas biogas som kan fungera som ett klimatneutral bränsle för bilar, bussar och andra fordon. 

Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med 90 %. 

Veckans hjälte! 
Maja Hård tillsammans med vänner som lyckades samla in 1305 

kronor till barncancerfonden genom att sälja fika till grannarna på 

Lindmätarvägen. 

Nyinflyttade. 
Styrelsen vill passa på att hälsa alla nyinflyttade varmt välkomna  

till Myrängens Samfällighetsförening. 

Motioner 
Påminnelse om att Motioner till samfällighetsföreningen skall 

inkomma senast den 31 dec. 

 

Med vänlig hälsning Styrelsen 

http://www.mysf.se/
mailto:per@avloppsfixarna.se

