
SOLURET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTRA FARMARSTIGEN,  TYRESÖ

Frågor/synpunkter till styrelsen: soluret@bredband.net • Hemsida: www.solurettyreso.se •  HSB felanmälan: 010-442 11 00 
• Parkeringsbolaget: 08-798 60 60 • Övernattningslokalen, Kyndelgränd 5, finns att hyra för 200 kr/natten ring gärna och boka: 076-885 62 35.

Boka kvällen torsdagen den 17 december för 
julmys - styrelsen bjuder till en glöggkväll 
– vi öppnar klockan sex!

Nyheter på webben: www.solurettyreso.se.

Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Louise 
Lundqvist. Material till webbsidan skickas till 
soluret@bredband.net. Dokumentera gärna trevli-
ga händelser och informera grannarna via webben.

OBS! Vi kan inte lämna svar på hemsidan på frågor 
som ställs på hemsidans fält Synpunkter för tips 
och idéer – skicka boendefrågorna till oss via sty-
relsemailen – så får du ett svar direkt från styrelsen.

Snön brukar överraska oss varje år, styrelsen 
påminner därför om:

• Att leksakerna ska plockas undan på gårdarna
• Att cyklarna ska in i cykelförråden så att gång-

vägarna kan plogas – och snön kan placeras där 
cykelställ står på sommarhalvåret.

• HSB mark sköter snöhanteringen hos oss och 
flera andra Tyresö föreningar – start och slutti-
der kommer att varvas mellan föreningarna. 

• Alla vuxna måste hjälpa till att informera 
busungarna om att de inte får leka med de 
orangefärgade snö pinnarna – när snön kommer 
markerar de körbanan för plogen.

Styrelsen informerar:

• Skriv en motion och använd din möjlighet att 
påverka boendefrågorna i vår förening! 

• Föreningsstämman är den 27 april och motio-
nerna till stämman ska lämnas in före februari 
månads utgång. 

• Återvinnings råd och karta till miljörummen 
finns i nyhetsbrevet för oktober – observera dock 
att tidningar får vi slänga endast i återvinnings-
rum 5 (och inte i 2 som vi uppgett felaktigt).

• Bytet av belysningen i trapphus och andra all-
männa utrymmen är klart!

• Onsdagen den 30 december har vi stängt i fören-
ingslokalen – ärenden inför julhelgen kan vi ta 
hand om under glöggkvällen den 17 december!

• Tänk på brandrisken och var försiktig med levan-
de ljus. Kontrollera att din brandvarnare funge-
rar! Long Life Batterier finns bl a hos Kjell & co 
Tyresö centrum.

Tänd gärna ett ljus eller fler – en bra regel nu i 
juletid är att dem som tänder ljuset släcker ljuset!

Styrelsen
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Miljörum 1 Grovsopor
Grovsoprummet ligger till höger om bakdörren till Kyndelgränd 5. Det som slängs ska placeras i 
kärlen, ej på golvet. Stora föremål får Du själv transportera till Petterboda kretsloppscentral.
• Här får inte slängas målarburkar eller annat kemiskt avfall  ska köras till Petterboda
• Elektriska apparater får inte slängas som grovsopor – ska till miljörum 3.
• Impregnerat virke får inte slängas som grovsopor – ska köras till Petterboda.
• Passerkort till Petterboda kan hämtas hos kommunen i Tyresö Centrum.

Miljörum 2 återvinning av Glas, Plast, Papperskartonger och Metallförpackningar
I miljörummet vid stora parkeringen mitt emot Kyndelgränd 18-22 finns kärl för glas, plast, kartong 
och metallförpackningar,
• Glas ska sorteras i vita kärl för ofärgat glas och i gröna kärl för färgat glas, OBS! plexiglas är 

INTE samma sak som glas.
• Pappkartonger ska vikas ihop! Mjölkpaket o dylikt ska sköljas för att undvika lukt. 
• Metallförpackningar ska plattas till, konservburkar, metallfolie, utbrända värmeljus.

MILJÖRUM 3 – återvinning av mindre elektriska apparater
Elåtervinningsrummet ligger till vänster om porten till Kyndelgränd 22. Här kan Du slänga uttjän-
ta elektriska apparater, som datorer, telefoner, elvispar, dammsugare m.m. och trasiga glödlampor, 
lysrör eller lågenergilampor. 
• Elektriska apparater måste placeras i transportvagnen.
• Glödlampor och lysrör ska läggas i särskilda kärl enligt anvisning.
• Här finns även en batteriholk för batterier från hushållet.
• Bilbatterier ska dock lämnas av bostadsrättsinnehavaren till Petterboda kretsloppscentral eller 

annan miljöstation.
• Vitvaror som kyl och frys, spis, tvättmaskin och diskmaskin får EJ placeras här. Bostadsrättsin-

nehavaren ska själv transportera dessa till Petterboda kretsloppscentral. 
• I miljörum 3 finns även en hörna för hela och rena saker som Du tror att någon skulle kunna ha 

användning för.

MILJÖRUM 4
Miljörummet vid stora parkeringen mitt emot Kyndelgränd 18-22 är avsett för vanliga hushållssopor 
och biologiskt avfall.
• Hushållssoporna ska läggas i soppåsar som knyts om.
• Det biologiska avfallet ska läggas i papperspåsar och placeras i bruna kärl, med dekalen Tack för 

maten!
• Påsar och behållare för påsen finns att hämta i miljörummet.
• På påsen finns instruktioner om vad som får läggas i den och vad som inte får läggas i. Gäller 

även ofärgat hushållspapper, mjöl, socker, kaffefilter, kaffesump, teblad, tepåsar, snittblommor, 
fiskrens, äggskal och mindre benrester kan bli ny energi.

• I påsen får inte läggas tobak, fimpar, snus, tuggummi, glasspinnar, ätpinnar, kattsand, strö från 
djurburar, blomjord, krukväxter, blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, grillkol – allt detta 
ska slängas i kärl för hushållssopor.



Miljörum 5 för hushållsavfall och återvinning av tidningar
Vid lilla parkeringen, intill Kyndelgränd 35, finns ett litet fristående soprum. Här finns kärl för van-
liga hushållssopor och biologiskt matavfall samt tidningar.
• Hushållssoporna ska läggas i soppåsar som knyts om. Det biologiska avfallet ska läggas i pap-

perspåsar och placeras i bruna kärl, Tack för maten!
• Påsar och behållare för påsen finns att hämta i miljörummet.
• På påsen finns instruktioner om vad som får läggas i den och vad som inte får läggas i, se infor-

mationen ovan.
• Kom ihåg att inte kasta tidningar och tidskrifter i plastpåsar.
• Om Du kastar böcker ska pärmar i papp rivas av och sorteras i kärl för kartong.
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Välkomna 
på glöggkväll!

Torsdag 17/12 kl 18.00 
i lokalen på Kyndelgränd 5

Vi i Solurets styrelse hoppas att
så många som möjligt

kan komma och träffas
med grannar över en

mugg glögg och 
pepparkaka.


