
Ta hand om ditt fett på rätt sätt
Det är viktigt att fett och matolja som blir kvar i kastruller 
och stekpannor vid matlagning inte sköljs ner i avloppet 
utan tas om hand på rätt sätt.

Fett och olja som spolas ner i avloppet stelnar och blir till 
stora cementliknande proppar som fastnar på insidan av 
ledningar och i avloppspumpar.

Genom att du tar hand om fettet på rätt sätt gör du en 
värdefull insats för att förhindra att du eller dina grannar 
råkar ut för ett avloppstopp. Det är dålig avrinning i rören 
i 5:an. Har du problem med avrinning, kontakta styrelsen.

Information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 från styrelsen

Nya tider
Med anledning av nya lagar 
och nya tider har föreningens 
stadgar blivit omoderna och 
måste skrivas om. 

Styrelsen, tillsammans med 
Emelie Buller, arbetar med att ta 
fram förslag på nya stadgar. Vi 
hoppas kunna presentera dem 
för er under våren. 

Beslut att anta de nya stadgarna 
gör vi tillsammans på en 
föreningsstämma.
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Övriga projekt för  styrelsen
• Skriva protokoll

• Ta emot hantverkare

• Ha koll på lagar och regler

• Göra nyhetsbrev

• Råttbekämpning

• Hålla koll på lånen

• Granska och betala fakturor

• Hålla koll på budget och eko-
nomi

• Upphandla nya avtal

• Löpande uppdatera hemsidan

• Modernisera stadgarna - Emelie 
Buller

• Ha kontroll över nyckelsystemet

• Ta fram en underhållsplan

Har du kunskap i några i utav punk-
terna ovan, som du vill dela med 
av, eller har någon hantverkare att 
rekommendera kontakta gärna oss 
i styrelsen.    
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Inte mer sånt, please!
Hej! Vi har nu infört ett särskilt kärl för matav-
fall. Hoppas att ni tycker att det fungerar bra. Hör 
gärna av er till mig annars. 

På förekommen anledning så måste jag också 
påminna om att sortera ert övriga avfall. Pizza-
kartonger ska givetvis inte slängas i våra kärl utan i återvinningen 
nedanför vår trappa. Dit ska också all plast, allt glas och all metall. 
Och alla tidningar och batterier. Så inget mer sånt i våra kärl nu, 
please.

Ju mer onödiga saker vi slänger i våra kärl desto dyrare blir hämt-
ningen. På kort sikt är det alltså en ren kostnadsfråga för förenin-
gen. På längre sikt är det självklart att vi ska återvinna så mycket vi 
kan för att spara på jordens resurser. 

Var med och påverka
Valberedningen, Lisa Nylander 
och Maria Wiker, håller på att 
leta kandidater till styrelsen. Vi 
är en liten förening och det är 
viktigt att alla tar sitt ansvar och 
engagerar sig i föreningsarbetet 
och att vara styrelseledamot är 
ett sådant. 
Som styrelseledamot har du 
möjlighet att gå specialutbild-
ningar med inriktning på just 
styrelsearbete. 

tomas carrfors
sopchef

Torka ur stekpannan med papper så minskas fettet i avloppen. anders edling


