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Sopstationen

Katter och sandlådor

Tyvärr inträffade det i helgen att sopstationen gick i
baklås. Vi vet ännu inte orsaken men misstänker att
det är ett fel i programvaran till låsen. För några
veckor sedan byttes alla lås då de tidigare krånglat
ibland och vägrat att öppna. Sannolikt har man
skickat en uppdatering av programvaran via nätet
och så har något gått snett. Felet drabbade alla behållarna samtidigt.

Det finns många katter i området idag. Katterna letar upp platser som passar bra som toalett och rätt
ofta råkar det bli en sandlåda. Så ni som har små
barn som leker i sandlådorna – ta en titt om det varit
kattbesök i lådan innan barnet börjar gräva. Det
kanske krävs lite sanering.

Felsökning pågår. Under tiden är låsen i alla behållarna förbikopplade och behållarna olåsta. Tänk på
att alltid känna på locket om låset inte piper när du
lägger på taggen. Behållaren kan ha ett förbikopplat
lås.
Vi vill samtidigt tacka alla som INTE lade sopor
bredvid behållarna. Får vi haveri på sopstationen
så tar det i allmänhet max ett dygn innan funktionen
återställts. Vänligen lagra soporna hemma under
den tiden!
Det har vid några tillfällen blivit omöjligt att öppna
inkasten för plast resp kartong till följd av att avfall
suttit i vägen i inkasthuven.
Tänk på att se till att de kartongbitar du slänger
ligger löst i behållaren. Sitter de i spänn i trumman
är det lätt att de fastnar i mekanismen under tömningsrörelsen. Minska storleken på kartongbitarna!
När det gäller plasten är det bra om man ser till att
plastpåsar med fluffigt innehåll pressas ihop ordentligt. Stora mjuka påsar har haft en benägenhet att
sätta sig på tvären när de ska passera hålet under inkasthuven. Till följd av att det är mest luft har de
ingen större vikt och påsarna packar sig därför inte
med följd att behållaren verkar full alltför tidigt. Ett
par plastkassar med mjukt innehåll som fastnar i huven räcker för att det inte ska gå att öppna inkastet.

Vi brukar byta sanden i sandlådorna med några års
mellanrum för att minska föroreningen.

Sekatör
Vid senaste rensningen lämnade någon kvar en sekatör på område B:s lekplats. Eftersom det regnade
så togs den omhand och överlämnades till PG i avvaktan på att ägaren ger sig till känna. Kontakta PG
om du saknar din sekatör.

Trasiga leksaker vid lekstugan
I helgen kommer trasiga leksaker i och kring lekstugan på område B att rensas ut och slängas. Trasiga leksaker har placerats i plastlådan vid stugan.
Kontrollera gärna om det är fler saker som bör placeras i lådan eller som kanske inte ska vara där. Lådans innehåll kommer förpassas till tippen under
helgen.

Rensning i gång
Så har första rensningen genomförts. En eloge till
område D som lade barkmull på planteringen vid
infarten på Fågelhundsvägen. Samma åtgärd rekommenderas för övriga infartsplanteringar.
Vid nästa rensning bör område A och B bearbeta
omgivningen till värmecentralen. E-gruppen har
avverkat buskagen och nu krävs bearbetning av
marken.
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