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Cyklar upphittade!
På Städdagen i november togs ca 10 omärkta
cyklar  om hand;  dessutom 8  sparkcyklar  för
barn. Även några cyklar som inte kan användas
tog om hand och flyttades  till  cykelrummet  i
källaren. Bara cyklar som regelbundet används
får stå i cykelrummen. Förvaring av cyklar ska
ske i eget förråd eller i cykelrummet i källaren
(om de är tänkta att användas).

Saknar du din cykel kontakta styrelsen.

Påminnelse om sophantering
Den senare tiden har det varit  sämre med att
sortera sopor och lägga dem i rätt behållare i
soprummet  (återvinningsrummet).  Det  är  för-
eningens  ordningsregler  samt  Sollentuna
kommuns miljöpolicy som gäller! Återvinning
tjänar vi alla på. Dels av miljöskäl, men också i
reda pengar eftersom vi får betala lägre avgifter
för sophämtningen om vi sorterar avfallet.

Håll rent! Det ökar trivseln.

Grovsopor ska inte placeras i soprummet utan i
huset vid grovsoprummet vid vägen. Observera
att byggavfall inte får slängas där.

Tänk på dina grannar
Enligt våra ordningsregler ska extra hänsyn tas
till grannar före kl. 07.00 på vardagar och före
kl.  10.00  på  helger  och  efter  kl.  22.00  på
kvällarna.  Tänk  på  att  sänka  volymen  på
stereo/TV/dator efter kl. 22.00.

Grovsopor – Viktigt!
Vi påminner  om att  du inte  får slänga bygg-
avfall, bildäck och färgburkar i grovsoporna. 

Dessutom  måste  det  du  slänger  rymmas  i
behållarna. Inga saker får ställas bredvid.

Ok att lägga i behållarna (grovsopor): 
Möbler, Cyklar, Barnvagnar, Porslinstallrikar, 
Madrasser, Verktyg, Glas, Leksaker etc.

Inte OK: Byggavfall (badkar, handfat, cement,
kakel/klinkers, dörrar, element, fasta 
inventarier, golv, gipsskivor, heltäcknings-
mattor, tegel, tryckimpregnerat trä, etc.), 
trädgårdsavfall, bildelar, färgburkar etc. 

Alla måste se till att detta fungerar annars 
tvingas vi att ta bort behållarna.

Bygger du om eller renoverar hemma? Då kan
du lämna upp till 3 kubikmeter sorterat bygg-
och rivningsavfall per tillfälle utan extra avgift
på SÖRAB:s återvinningscentraler (ÅVC). Du
måste köra avfallet  själv och i  privatbil,  med
eller utan släp. 

Har ni frågor kontakta styrelsen, gärna via 
kontaktformuläret på vår webbplats 
www.vindsslottet.se.
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