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Förändringar  i sophanteringen och byta av sopkärl från den 29 mars 
 
Som Ni sett har nu soptunnorna flyttats närmare grinden i Skolallén. För att 
sophämtarna inte skall behöva gå in i sopskjulen och slå i huvudet, kommer några 
sopkärl att stå utanför.  Förändringen blir också att ett av de stora kärlen för 
hushållssopor kommer att bytas mot några mindre för enbart matavfall och s.k. 
komposteringsbart avfall. Information om sortering av avfall finns på LSR:s 
hemsida www.lsr.nu 
Påsar för matavfallet kommer att tillhandahållas och ett mindre antal kommer att 
finnas vid soptunnorna. Ytterligare påsar finns i förrådet vänster  om ingången vid 
58:an. Om alla hjälps åt att hålla snyggt vid våra soptunnor och sortera enligt 
anvisningarna kommer kostnaderna för sophanteringen inte att öka.  Det kommer 
också att öka trivseln för alla om det är snyggt och rent. 
  
Då de "cykelskjul" som idag används till soprum inte är speciellt anpassade för 
sopkärl kommer vi från styrelsen att undersöka möjligheten att på sikt bygga ett 
"miljöhus" för förvaring av sopkärl och sopsortering.  

        
          

 
Som ni också kanske sett har den gamla linden vid skolallén tagits bort. Vi 
kommer att slopa den "gästparkering" ( nr: 901) som funnits, då den inte 
riktigt fungerat som den tillfälliga gästparkering som det var tänkt från 
början. 
Vi vill också påminna om att vi inte tillåter parkeringar på andra platser än 
de som är uthyrda och markerade. Vid parkering på trottoarer och hörnan 
Stora Norregatan- Skolallén kommer parkeringsböter att utfärdas. 

Till styrelsen kommer ganska regelbundet klagomål på nedskräpning och rökning utanför 
vara entréer.  
Vi vill därför vädja till alla rökare att visa hänsyn med att inte stå utanför trapphusen så 
rök tränger in i våra byggnader eller att passerande måste gå igenom "rökmolnet" Vi ser 
också att många slänger fimparna på marken utanför våra entréer. Så vi vill att ni som 
röker visar hänsyn till grannarna och inte skräpar ner.   
 
Vi påminner också om att vår fastighetsskötare Leif Dahl kommer att avtackas den 
31 mars mellan kl 11.00-14.00. Föreningen bjuder på lite förtäring och alla som 
har möjlighet att delta i avtackningen är välkomna. 

Styrelsen BRF Tuppaskolan  


