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Miljöstugan = sopsortering
I miljöstugan kan du slänga  
- WELLPAPP 
- KARTONGER 
- PLAST 
- METALL 
 

TIDNINGAR  
KASTAS I AVSEDD 
BLÅ CONTAINER INTILL MILJÖSTUGAN

Du får INTE slänga 
- byggavfall  - instrument 
- möbler - toalettstol 
- spis - handfat 
- kyl  - badkar 
- frys - diskmaskin 
 
 

 
 

Sopor som inte får slängas i miljöstugan transporteras av dig förlagsvis till 
ÅVC Kvarnkullen som ligger i Rissne - Enköpingsvägen 129, norra sidan om 
Rissnekorset/rondellen. 
 

Fortsätter miljöstugan att missbrukas så kan vi komma att behöva stänga den då 
bortforsling av felaktigt ditställda sopor kostar väldigt mycket pengar för föreningen. 
 

Hyreshöjningar 2016 för hyresgäster 
Hyresförhandlingarna för 2016 startar snart. 

Föreningen yrkar på hyreshöjningar från 1 

januari.  

Från och med 1 januari 2016 höjs 

bredbandsavgiften för våra hyresgäster. Den nya 

avgiften blir 250 kr/mån. 
 

Garage 
Du som tar hjälp av hantverkare – se till att de 

inte kör in i garaget med för höga bilar eller ställer 

sig på uthyrda parkeringsplatser. 
 

Cyklar 
Vänligen parkera din cykel i förrådet avsett för 

cyklar eller i cykelställen. 

 

Stambytes-information 
Nu finns information om stambytet på hemsidan 

www.hagalunden.se  

Sidan kommer att uppdateras löpande. 

 

Extrastämma 

Datum för extrastämma rörande stambytet är 

måndag 30 november 2015. Kallelse till denna 

kommer att skickas ut separat. 
 

Ombindning av lån 
Föreningen har bundit om några av våra lånedelar 

vilket har bidragit till en lägre räntekostnad, vilket 

genererar en positiv effekt för vår ekonomi. 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen BRF Hagalunden 


