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Invigning av Sopanläggningen

Klotter

Invigningen av sopanläggningen blev en trevlig Med stor besvikelse har vi konstaterat att det har
tillställning med stor uppslutning. Både Plastic klottrats på nya asfalten på Nöbbelövs kyrkoväg.
Omnium (svensk VD och fransk europachef var på
plats) och Lunds renhållningsverk (LRV) tyckte att
vi hade åstadkommit en fin anläggning.

Det kan tyckas vara harmlöst men risken är stor att
någon med sprayburk får inspiration och så är klottret igång. Tacksam om ni som är föräldrar ser till att
barnen inte har parkeringarna som lekplats och absolut inte klottrar inom området.

Packa matavfall ordentligt

Vår anläggning är av stort intresse både för LRV
och för leverantören (Plastic Omnium) eftersom
det är den första installationen av den här modellen
i världen! Vi är således referensobjekt samtidigt
som man vill ha in modellen på den svenska marknaden.

Det luktar en del runt matavfallscontainern. Detta
beror till viss del på att det är extra varmt men troligen framförallt på att vi är dåliga på att se till
att matpåsarna är hela och stängda när vi
slänger. Opaketerat avfall, påsar som är genomblöta eller inte stängda ordentligt medför perfekt
grogrund för fluglarver och därmed dålig lukt.
Se till att påsarna är tillslutna, hela och inte genomblöta när de kastas. Använd gärna en extra
påse och lägg tidningspapper i bottnen för att
suga upp eventuell vätska! Och släng inget
matavfall opaketerat!
Se också till att förpackningarna är rengjorda så
att inte de bidrar till en miljö som flugorna tycker
är perfekt!

Batteriholk
På planket mot garaget vid sopstationen sitter en
röd behållare. I den kan du kasta dina batterier!

I centrum på bilden ser man PG, Ingela Holmgren
(ansvarig på LRV), VD för svenska Plastic Omnium
(ljus skjorta) samt Europachefen vid Plastic
Omnium (mörk kavaj).
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Nya inkasttoppar

Asfalteringen av parkeringar

Inkasttopparna i sopanläggningen är egentligen designade för att öppnas med hjälp av en fotpedal.
Därav arrangemanget med dämpare som gör öppnandet trögt. Man insåg dock omedelbart att konstruktionen måste modifieras för våra förhållanden.
Vi har i samråd med Plastic Omnium (PO) kommit
fram till att dämparna i avvaktan på ny konstruktion
ska tas bort på alla inkast (har redan gjorts på två
inkast).

Asfalteringen av garageplanerna och parkeringarna är nu klar.

Nu har PO beslutat att byta ut alla inkasttopparna
till nya som är testade för våra förhållanden. De nya
inkasten kommer också förses med elektroniska lås
som öppnas med sk TAG. Det betyder att hanteringen med nycklar försvinner. Bytet kommer ske
under hösten och kommer inte kosta oss något. De
tar även på sig drift och underhåll av låsen utan
kostnad för oss (de elektroniska låsen kostar ca 10
000 kr mer per inkast!).
Eftersom Plastic Omnium ser anläggningen som en
pilot och referensanläggning är man intresserad av
all feedback. Det är därför utmärkt om synpunkter
på anläggningen skickas till mig under adressen
pergran.n@gmail.com Både positiva och negativa
erfarenheter och synpunkter är viktiga.

Orienteringstavlorna på plats
Nu är alla orienteringstavlor på plats. Det borde nu
vara ganska enkelt att hitta i området. Förhoppningsvis ger sig utryckningsfordon och taxi tid att
studera tavlorna. För det är inte alltid som en GPS
visar rätt i vårt område!

ETT STORT TACK till er alla som ställt upp
och följt våra anvisningar till punkt och
pricka!

Även all kantsten är på plats och dessutom har jord
fyllts på bakom kantstenen.

Det som saknas är linjer som markerar parkeringsplatserna. Det faktum att det är semestertider
ställer till det och vi har idag inget besked om exakt när målningen kommer ske. Dock betalas inte
fakturan förrän linjerna är på plats så det borde
vara angeläget!

24 tim parkering även på
Nöbbelövs kyrkoväg
Eftersom allt utom linjemålning är klart även på
Nöbbelövs kyrkoväg så är det nu tillåtet att parkera
även på denna parkering.
Observera dock att det gäller max 24 tim parkering i avvaktan på att linjemålningen ska ske. Parkeringarna måste kunna röjas med ett dygns varsel.

Enligt uppgifter beräknas själva målningen kunna
ske på en dag och linjerna ska vara körbara inom
några timmar efter målningen.
Den senast monterade tavlan sitter vid första infarten på Fågelhundsvägen.

Besked om när målningen ska ske kommer via
mail så snart tidpunkten fastställts!
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