
ALSKÄRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Ombyggnad till miljörum 
inleds tisdag 24 januari

Det innebär i korthet följande förändringar

Nuvarande grovsoprum och fastighetsförråd slås samman till ett stort rum. I detta samlas alla kärl för 
hushållsavfall, matavfall, el-avfall, batterier och lampor. Tillkommer gör kärl för glas, metall och 
plast.

Nedre “lilla” soprummet blir nytt fastighetsförråd.

Övre “stora” soprummet blir nytt grovsoprum.

Medan ombyggnaden pågår får vi leva med vissa provisorier

Hushålls- och matavfall lämnas i det övre soprummet. Tömningsfrekvensen ökas till två gånger i 
veckan.

Grovavfall, el-avfall, batterier, lampor och tidningar kan inte lämnas alls. Det ska behållas hemma 
eller fraktas till någon av de närbelägna återvinningsstationerna (Lidl, lastbilsparkeringen etc).

Biltvättplatsen reserveras fredag 20 jan för uppställningsplats av kärl

De många kärl som inte har något hem under ombyggnaden kommer att ställas i det fria på biltvätt-
platsen. Vi har inget annat utrymme. Troligtvis vänder vi dem upp och ned med hjulen uppåt och 
locken nedåt samt säkrar dem med rep eller liknande. 

Tidsplan inför byggstarten

Torsdag 19 januari hämtas (ordinarie) tidningar. Inga nya får därefter läggas i kärlen.

Fredag 20 januari förseglas lilla soprummet efter att hushållssopor och matavfall hämtats.

Fredag 20 januari hämtas el-avfall och därefter får inte nytt läggas i kärlet.

Fredag 20 januari hämtas grovsopor och allt övrigt avfall som felaktigt ställts på golvet. Därefter får 
inget nytt ställas in eller läggas i kärlen.

Fredag 20 januari förseglas grovsoprummet när allt avfall har hämtats.

Tisdag 24 januari inleds arbetet med att fastighetsförrådet flyttar till “lilla” soprummet.

Ombyggnaden beräknas kunna vara klar runt 2 februari, men osvuret är nog bäst vid den här årstiden!

Övrigt

När miljörummet är redo att öppnas planerar vi att göra det under lite festliga former. 

Vi kommer också att under resans gång beskriva på vår sajt www.alskaret.se vad som händer.

Likaså ska vi dela ut skriftlig information hur avfallet ska hanteras, vad som ska läggas var osv.

Troligtvis behövs nya regler för grovavfall då det nya rummet är mindre än det gamla.
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