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DAGS FÖR HÖSTRENSNING 
 

Årets Höstrensning blir helgen 26-27/9. Containers kommer att fin-

nas på plats 25/9 till 5/10. 

 Vi har lagt ner stora pengar på uppfräschning av området och 

förhoppningsvis hjälper alla till att bibehålla det snyggt. 

 Om ni är nyinflyttad och inte vet vilket område ni har så titta på 

kartan i pärmen som skall följa med huset eller under dokument 

på hemsidan. www.trollsjonorra.se 

 Rensa rabatter från ogräs och klipp eller gallra buskar efter be-

hov. Tänk på att även ta bort sly från självsådda träd som t.ex. 

Alm eller Lönn vilka gärna sprider sig i buskagen. 

 Förutom anvisade rabatter så rensa gärna fogar mellan plat-

torna runt era hus och även vid garage parkeringar och soprum.  

 Har ni plattor som satt sig så är det ganska enkelt att lyfta upp 

dom med hjälp av en skruvmejsel och fylla på med sand under-

till. 

OBS! Om ni av någon anledning inte själv kan sköta tilldelat område 

så åligger det er själv att anlita hjälp så att det blir gjort.  

Styrelsen kommer att gå en rond och hoppas att vi slipper påminna 

någon! 

 

 

Du har väl inte glömt att betala in halva årsavgiften, 2.100kr till 
postgiro 4394399-2. Skall vara gjort senast den 31 augusti. 
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PROBLEM MED SOPRUMMEN 
 

Tyvärr måste vi åter påminna om problem med sopsortering och skötsel av 

soprummen.  

Samfälligheten har inga anställda vaktmästare så det är allas ansvar att hjälpas 

åt för allas trevnad. 

Locken måste alltid gå att stänga för att undvika råttor och fåglar. 

Allt för ofta sorteras avfall tyvärr fel. Här kommer några vanliga exempel: 

 TRÄDGÅRDSAVFALL 

o Här får bara komposterbart trädgårdsavfall kastas. Det får inte 

komma med krukor, plastsäckar, grus, stubbar, jord, ståltråd eller 

sten. 

 TIDNINGAR OCH BROSCHYRER 

o Du får inte lägga kuvert, post-it-lappar eller papper med plast och 

vax bland tidningarna. Papperskassarna hör inte hemma här, de 

lägger du bland pappersförpackningar. 

 PAPPERS-FÖRPACKNINGAR 

o Vik ihop kartonger och sortera bort plast från t.ex. Bag in box vi-

net. 

 GROVAVFALL 

o Större avfall som t.ex. möbler eller vitvaror får endast sättas ut i 

soprummen efter att hämtning beställts av SITA 020-120 00 00. 

Märk med ert husnummer. 

 RESTAVFALL 

o OBS Det är inte tillåtet att samla alla sopor osorterat i en stor säck 

och kasta i restavfall. 

Läs gärna kommunens sopsorteringsguide som finns under dokument på hem-

sidan.  

Och skicka inte ut mindre barn med soporna eftersom det då lätt kan hamna i 

galen tunna! 


