Ståndskallets Samfällighetsförening
Informationsblad

5:2016

14 maj 2016
PG Nilsson

Parkering avstängd från 16 mars på Fågelhundsvägen
Parkeringen där sopanläggningen ska anläggas kommer vara avstängd från måndag den 16 maj.
Se till att du inte parkerar där från och med måndag lunch!
Åtkomsten till garagen på Fågelhundsvägen kommer enligt planerna inte att påverkas.
Nu är det dags att installera
sopanläggningen!
På tisdag den 17 maj kommer grävarbetena att starta
på parkeringen på Fågelhundsvägen. På måndag den 23 maj
kommer ett par långtradare från Holland med vår sopanläggning. Monteringen och färdigställandet av sopanläggningen kommer ta högst några veckor. Efter att anläggningen slutbesiktigats och godkänts är den klar för användning. Vi räknar med invigning i mitten av juni.
Avtalet med Samhall avseende sophämtning kommer att
upphöra 30 juni.
Det är således hög tid att planera för nya rutiner när det gäller att hantera dina sopor.
Anläggningen har containrar för matavfall, hushållsavfall,
färgat glas, ofärgat glas, papper, kartong, plåt och plast. Totalt åtta behållare. Samtliga behållare kommer vara låsta för
största säkerhet. Nycklar kommer att delas ut i samband med
invigningen. Tömning av behållarna kommer ske med olika
tidsintervall beroende på hur snabbt de fylls. Matavfall töms
dock varje vecka för att eliminera risk för lukt och minimera
korrosion på anläggningen. I anslutning till anläggningen
kommer också att finnas en behållare för gamla batterier.
Nya parkeringsplatser kommer att anläggas (se kartan) som
kompensation för de platser som tas i anspråk för anläggningen.

Containertider för trädgårdsavfall
Container för trädgårdsavfall kommer finnas under följande
tider (obs inget annat än trädgårdsavfall får slängas i containern! ):

-

24 – 30 maj
14 – 20 juni
16 – 22 augusti
20 – 26 september
15 – 21 november

Containern kommer att tömmas en gång under perioden om så
krävs. Vänta därför gärna till helgen med att lägga ditt eget
trädgårdsavfall i containern för att förhindra att containern
är full vid rensningarna.
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