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Ny  st56else  
Så här ser laguppställningen ut för den 
nygamla styrelsen ut: 

Ordförande: Cecilia Stegeby (57:an) 

Vice ordförande: Tobias Petersson (115) 

Sekreterare: Thomas Svensson (29:an) 

Ledamot: Fredrik Mårtensson (61:an) 

Ledamot: David Walman (37:an) 

Ledamot: Hans Schönning (77:an) 

Ledamot: Nina Randone (33:an) 

 

Bar9disco  
 
Vi i styrelsen känner att det saknas 
aktiviteter i området. Det är många 
nyinflyttade och många nya barn i området 
som vi gärna vill lära känna lite bättre för att 
alla ska trivas så bra som möjligt. Därför har 
vi nu planerat att i första hand ha ett 
barndisco 1 gång i månaden för att de gamla 
och de nya barnen ska lära känna varandra.  
Så det första discot kommer gå av stapeln 
nu fredagen den 12 juni uppe i lokalen 
mellan 17-20. Vi kommer ha gratis inträde 
och hoppas få se så många barn från 
området som möjligt =) 
Vi kommer att ha försäljning av dricka, 
popcorn, godis till en billig peng. Detta för att 
vi ska kunna anordna fler roliga aktiviteter för 
barnen och även sedan för de vuxna.  



Målningen  i  området!  
 
Det har varit många frågetecken kring målningen i 
området angående vad som händer. Ska vi vara ärliga 
så vet vi inte i dagens läge när det kommer att bli klart. 
Anledningen är att vi inte lyckats få kontakt med 
företaget på sistone. Detta behöver inte vara något 
negativt utan har säkert en logisk förklaring.  
Vi beklagar att ni som är berörda har det lite rörigt just 
nu. Vi jobbar på problemet och meddelar mer 
information så fort vi vet mer.  
 
Tack för ert tålamod! 

MatavfallssorCeringen  
 
Vi är mycket glada att ni tagit till er matavfallssorteringen på ett bra sätt. Däremot verkar det 
vara ett fåtal som slänger fel saker i fel påse och kärl så här kommer en liten uppfräschning av 
vad som får och inte får slängas 
 
Det här går bra att slänga:                              Det som däremot inte får slängas är: 
- Matrester          - Snus, cigaretter, aska 
- Äggskal eller annat skal         - Kattsand 
- Hushållspapper         - Damm, dammsugarpåsar 
- Kaffesump          - Blöjor, bindor 

         - Vinkorkar, kapsyler 
         - Glasspinnar, ätpinnar 
         - Stearinljus 
         - Blomjord, krukväxter 

 
Sedan får man självklar inte slänga tetraförpackningar, konservburkar eller dylikt. 
 
Anledningen till att vi upprepar detta är då till vid några tillfället slängts fel saker och det leder till 
att vi får betala en högre avgift hos SRV. Det kommer sedan påverka alla i området genom att 
detta kommer innebära en avgiftshöjning.  
Så vi är tacksamma om vi alla kan hjälpas åt för att få det så bra som möjligt =) 



GrovsoprEmmet  
 
Vi har en enormt stor förmån i området att vi har ett 
grovsoprum till vårt förfogande. Tyvärr är det så att detta 
inte sköts då det slängs fel saker i containrarna. Även 
om det står metall eller annat på kärlen är det endast 
Brännbart material som får slängas. Vi i styrelsen har 
därför beslutat att grovsoprummet kommer hållas öppet 
1 dag i månaden! Någon i styrelsen kommer att finnas 
där som en hjälpande hand. Mera info när detta börjar 
kommer i nästa pulpenblad! 

DeGa  händer  just  nu…  
 
- Vi diskuterar just nu att utföra en totalsanering utav föreningslokalen samt tvättstugan då dessa är  
   i behov utav det. Vi har inte plockat in offerter ännu men det ligger på ärendelistan. 
 
- Vi har nu fått våra råttfällor utplacerade i området. Detta för att få bukt på råttproblemet i området.  
  Dessa ser ut som stora fyrkantiga stenblock och står på väl utvalda platser i området. Det är  
  mycket säkra och omöjliga för barn att komma in i. 
 
- Nu är taken klara och vi är mycket nöjda med resultatet. Det blev ett enormt lyft för området och vi  
  hoppas ni är lika nöjda som vi =) 
 
- Tony Fougner i 73:an har avgått som lokalansvarig och som ny lokalansvarig har vi Michaela i  
  61:an. Innan hon tagit över uppgiften helt och satt sig in i hur det går till så går det bra att boka  
  lokalen till styrelsemailen: pulpeten@gmail.com (OBS! ENDAST mejl funkar, EJ telefon) 

- Vi håller även på att se över lekplatserna i området för att se hur vi kan förbättra dessa. Vi tar  
  gärna emot förslag från er =) 
 
- Till sist håller vi på att titta på offerter för en ny ekonomisk förvaltning. Vi har varit mycket nöjda 
  med Barab redovisning som för tillfället har hand om ekonomin i området men då de inte har en 
  webbaserad lösning tittar vi efter en ny ekonomisk förvaltning så vi kan erbjuda er mer service i  
  form av e-faktura etc. 


