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Information från styrelsen 

Rengöring av hissgroparna 
Sandbergs Hiss kommer inom närmsta framtiden göra rent våra hissgropar från olja och 

annat som inte ska vara där. Under arbetets gång måste de stänga av hissen. Det kommer 

sitta informationslappar med telefonnummer till Sandbergs Hiss på varje våningsplan när 

hissen är avstängd.  

Om du inte kan gå i trappan ringer du telefonnumret på lappen så sätter de igång hissen för 

dig. För att detta ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att endast de som har behov av 

hissen ringer. Det är svårt att beräkna hur lång tid dessa arbeten tar beroende på att skicket i 

de olika hissgroparna varierar. 

Asfalteringsarbeten på framsidan 
Vecka 21 påbörjas asfalteringsarbetet på framsidan. NCC är entreprenör. Arbetet beräknas 

pågå under två veckor. 

Grillplatser och utemöbler 
Inom kort kommer grillplats 43 fixas till och få nya plattor. 

Vi har beställt nytt trämaterial till våra utemöbler som kommer att bytas ut i närtid. Vi 

kommer även få handikappanpassade bord till grillplats 23 och grillplats 43. Uteplats 31 

kommer att få en grill och blir då grillplats 31. 

Asbest på våra balkonger 
Våra balkongväggar är täckta med eternitskivor som innehåller asbest. Om du ska borra i 

skivorna måste du använda en heltäckande ansiktsmask med P3-filter för din egen säkerhet. 

Du måste också stänga till balkongdörren för att damm inte ska komma in i lägenheten. Se 

även till att det inte faller ner damm till grannar. När du samlar upp dammet är det bättre, 

för att förhindra spridning av dammet, att sopa än att använda dammsugaren. 

Cigarettfimpar 
Det är absolut förbjudet att slänga brinnande cigaretter/cigarettfimpar från balkongerna. 

Det är en extremt stor brandfara. Det kan dels börja brinna på en grannes balkong och dels 

på marken nedanför. 
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Var slänger man sitt avfall? 
Det beror helt på vad det är för avfall. 

Detta får vi kasta i Vingen: 
Avfall: Slängs i: 

 
Hushållsavfall i slutna påsar 
 

 
Sophusen utanför varje port på baksidan 
 

 
Tidningar, tidskrifter, kataloger, 
pocketböcker, kontorspapper, övriga 
trycksaker 
 
Observera att inga papperskassar, 
pappersförpackningar eller wellpapp får 
slängas i tidningsåtervinningen. Det måste 
lämnas till återvinningsstation. Kuvert slängs 
i hushållsavfallet 
 

 
Tidningslådorna på baksidan 

 
Elektrisk utrustning, små produkter med 
sladd eller batteri. Glödlampor, lysrör och 
batterier 
 

 
Elsoprummet på baksidan 

 
Endast mindre grovsopor. Platta till 
kartonger och annat skrymmande så 
containern inte blir full direkt 
 

 
Grovsopcontainern på baksidan 

  

Detta måste vi själva åka iväg med: 
Avfall Exempelvis 

 
Farligt avfall – Giftigt, frätande, brandfarligt 

 
Glykol, spillolja, färg, hushållskemikalier, 
lösningsmedel 
 

 
Byggavfall 
 

 
Betong, grus, jord, sten, kök 

 

 


