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Miljörummet… 
Det är aldrig roligt att GNÄLLA, men ibland är det nödvändigt. I 
miljörummet får endast de saker slängas, som det finns någon 
form av behållare för. Om den saknas: ja, då får ni själva ta er till 
en av de miljöstationer som Sysav har på Gunnesbo och 
Gastelyckan. Inga trälister, stora möbler, målarfärgsburkar eller 
andra prylar; tryck dessutom samman stora förpackningar så att 
behållarna inte blir överfyllda direkt. Föreningen får betala extra 
för att transportera bort diverse skräp, vilket är tråkigt. 
Avloppsbekymmer 
Det är dags att påminna om att det som får släppas ned i toaletten 
inte inkluderar bomullspinnar, våtservetter och andra material 
som inte löses upp. Tyvärr finns det en tendens till blockering i 
avloppsledningarna, som kan snabbas på om olämpliga saker 
spolas ned. Avloppsledningarna har filmats och det syntes tydligt 
att det var både det ena och det andra som svischade förbi. 
Hemsida 
Vår hemsida har piffats upp en hel del och vi försöker numera att 
uppdatera den när det finns viktig information. Om ni har något av 
allmänt intresse, som ni tycker borde vara på sidan, så kan ni gärna 
kontakta styrelsen. 
En påminnelse om styrelsens sammansättning 
Ordf.: Mattias Collin Vice ordf.: Meike Rönn 
Sekr: Jörgen Olofsson Ledamot: Gunila Erlandson 
Suppl: Mats Galbe Suppl: Catarina Forsell 
Suppl: Tory Li Kontakt: styrelsen@brfsolfangaren5.se 
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The recycling room… 
It is never fun to GRUMBLE, but sometimes it is necessary. You are 
only allowed to throw away waste in an appropriate waste 
container. If there is no one, well, then you have to go to one of 
the sites that Sysav has on Gunnesbo or on Gastelyckan. No 
wooden floor borders, large furniture, paint or other stuff. Make 
sure that you fold large boxes, etc. to avoid immediate overflowing 
of the containers. The community has to pay for removal of 
various waste, which is very bad. 
Sanitary sewer troubles 
Once again, it is time to remind you of what you may drop in the 
toilet. This does not include cotton swabs, wet wipes, or other 
materials, which do not dissolve easily. Unfortunately, there is a 
tendency for blockage in the sewer pipes, which increases if 
unsuitable things are flushed down in the toilet. The pipes have 
been filmed and all sorts of things, great and small, swished by. 
Homepage 
Our homepage has been refreshed quite much. We try to update it 
whenever we have important information to share. If you have 
anything of a general interest, which you believe should be there, 
please contact the board. 
A reminder of who’s who in the current board: 
Ordf.: Mattias Collin Vice ordf.: Meike Rönn 
Sekr: Jörgen Olofsson Ledamot: Gunila Erlandson 
Suppl: Mats Galbe Suppl: Catarina Forsell 
Suppl: Tory Li Kontakt: styrelsen@brfsolfangaren5.se 

 


