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Kartonger i miljöstugan 

Styrelsen vill efter jul och nyårshelgernas oreda i miljöstugan påminna alla medlemmar om att vika 

och packa kartongerna som återvinns så kompakt som möjligt. Om detta inte efterföljs blir kärlen 

fulla redan efter ett par stora kartonger. Detta leder i sin tur till onödigt kaos och eventuellt 

kostsamma extratömningar.  

 

Påminnelse rörande föreningsinformation via Epost 

Vill du ha epost med information från föreningen? Informationen som skickas via epost fungerar som 

komplement till informationsbladen och kan röra arbete styrelsen för närvarande gör eller om det 

händer något inom föreningen som kan vara av intresse (t.ex. tvättmaskinen är nu lagad). 

Anmäl er genom att skriva till info@kistaangar3.se och ange ert namn, lägenhetsnummer samt den 

epost-adress ni vill få informationsutskicken till (ni som redan anmält ert intresse behöver givetvis ej 

göra det på nytt). 

 

Öppna fönster i trapphus 

Vid några tillfällen har öppna fönster påträffats i våra trappuppgångar. Det är inte tillåtet att öppna 

dessa fönster, och i synnerhet att lämna dessa obevakade. Detta är viktigt på grund av brand och 

inbrottsrisken. Om ni ser öppna fönster så stäng dessa omgående (enklare verktyg kan behövas) och 

meddela styrelsen. 

 

Sophantering 

Vänligen knyt ihop era soppåsar ordentligt när ni slänger era hushållssopor. Innehållet skall inte 

kunna åka ur. Om alla knyter ihop sina påsar ordentligt blir det mindre kladd och i längden även 

mindre lukt!  

 

Förvaring i trappuppgångar 

Flera av våra trappuppgångar används till förvaring av diverse utrustning som exempelvis cyklar, 

barnvagnar, lådor, och byggmaterial. Detta är inte tillåtet. För förvaring har varje lägenhet ett 

tillhörande förråd, och vi tillsammans våra cykelförråd, som är till för dessa ändamål. När förvaring 

sker i trappuppgångarna så försvårar det för den städning som vi tillsammans betalar för samt 

försvårar vid nödsituationer även utrymning. Om ni behöver ytterligare förvaringsutrymme så har 

föreningen extra förråd som medlemmarna kan hyra. Kontakt styrelsen om ni har frågor. 
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Cardboard and the recycling station 

The board would like to remind all members to fold cardboard boxes as compact as possible.  If this is 

not followed, the bins get full quickly (already after a few larger boxes) and generate unnecessary 

chaos or costly extra waste removal. 

  

Reminder about information from the housing cooperative via email 

Do you want to receive information via email from the housing cooperative? The information sent by 

email serves as a complement to the information letters and may relate to the work the board is 

currently doing or if something happens within the cooperative that may be of interest (e.g. the 

washing machine is now repaired). 

Sign up by sending an email to info@kistaangar3.se with your name, apartment number and the 

email address you want to register. 

 

Open stairwell windows 

On some occasions, we have found open windows in our stairwells. It is not allowed to open these 

windows, especially leaving them unattended. This is of great importance, both from a 

security/safety point of view and from a fire technical perspective. If you find any open windows, 

please lock them (basic tools may be required) and inform the board. 

 

Household garbage 

Please remember to put the trash well tied together (the content should not be able to slip out) in 

the marked bin. If we all can do this properly, we will reduce smudging and in the long term also 

unpleasant smell! 

 

Storage in stairwells 

Several of our stairwells are used for storage of various equipment, such as bicycles, prams, boxes, 

and building materials. This is not allowed. For storage, each apartment has an associated storage 

and together we have our bicycle storage facilities for these purposes. When storage takes place in 

the stairwells, it makes it difficult to perform the cleaning we together finance and in case of 

emergencies it also hampers evacuation. If you need additional storage space, we have extra storage 

facilities that members can rent. If you have any questions, contact the board (mail address below). 
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