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1. Nu tändas tusen juleljus – glöm inte att släcka dem! 

December är de levande ljusens månad. Adventsmysets baksida är 
att risken för bränder ökar. Vi vill därför påminna om vikten av att
kontrollera brandskyddet i hemmet. 

Testa att dina brandvarnare fungerar och byt batterier vid behov så
att du och dina grannar kan känna er trygga.

2. Extra mycket avfall under julen – använd brfomnia.se/avfall

Kartonger och plast
Julen brukar innebära extra mycket avfall i form av kartonger och plast. Kärlen i miljörummen kan 
därför snabbt fyllas, särskilt nu när e-handeln har ökat kraftigt. Det är därför extra viktigt att platta 
till och vika ihop kartonger så de tar mindre plats. Inget avfall får lämnas utanför kärlen.

Tömning av kartonger sker i början av varje vecka och plast i mitten av veckan.

Är kärlen fulla i båda miljörummen, kan du vänta med att lämna ditt avfall så vi kan sprida ut det 
över tid. Kartonger och plastförpackningar som inte får plats i kärlen kan även lämnas på Ursviks 
återvinningsstation på Milstensvägen 42 (bredvid aktivitetsparken).

Småelektronik och farligt avfall
Under julen brukar det också komma fram överbliven och trasig elektronik från året innan, t.ex. el-
ljusstakar, ljusslingor och blinkande tomtar. Om du har svårt att lämna avfallet på återvinnings-cen-
tralen kan du kostnadsfritt boka hämtning vid din dörr. Tjänsten kallas Returkassen och tillhanda-
hålls av Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB). Du kan också lämna farligt avfall, färg, kemikalier
och glödlampor m.m. 

Nästa hämtning sker på tisdag den 22 december 2020. Allt du behöver göra är att boka hämtningen 
för din adress senast dagen innan kl. 12:00. Mer information och villkor hittar du på 
savab.se/lagenhet/lamna-avfall/returkassen

Utförlig information om föreningens avfall och källsortering finns på webben brfomnia.se/avfall.

3. Bruna papperspåsar för matavfall

Under en period har det lagts fram bruna papperspåsar för matavfall i entréerna. Fler papperspåsar 
finns att hämta i rullstols- och barnvagnsrummen i respektive hus.

4. Garagestädning – bilar som ej flyttas kommer bötfällas 600 kr

Garagestädning sker 4 gånger per år. Avisering inför varje städtillfälle görs 2 veckor i förväg. Det är
viktigt att alla bilar flyttas under städdagen. De bilar som ej flyttas kommer bötfällas med 600 kr. 
Nästa garagestädning kommer ske i januari.

5. Bekämpning av råttor i området 

Styrelsen har tillsammans med Anticimex sett över problemet med råttor utanför husen och be-
kämpning pågår. Meddela gärna oss om du ser råttor i området.

Avslutningsvis vill vi önska er alla en riktigt skön och avkopplande jul- och nyårshelg!
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1. As holiday candles are lit – put them out too!

December is the month of candlelight. The downside of advent
cosiness is an increased risk of fires. We therefore remind you to
check your home’s fire protection.

Test your fire alarms and change batteries if needed so that you
and your neighbours can feel safe.

2. Larger amounts of waste during the holidays – use brfomnia.se/avfall

Cartons and plastic
The holidays usually mean a lot of extra carton and plastic waste. Recycling room containers can 
quickly fill up, especially when online shopping has increased. It is therefore especially important to
flatten and fold cartons so they take less space. No waste may be left outside the containers.

Carton containers are emptied at the beginning of each week and plastic in the middle of the week.

If containers are full in both recycling rooms, please take your waste back and leave it at a later 
time. Cartons and plastic packaging which doesn’t fit in the recycling rooms can also be left at 
Ursvik’s recycling station on Milstensvägen 42 (next to the activity park).

Small electronics and dangerous waste
During the holidays there may be left-over and broken electronics from the year before, like electric
candlesticks, light strings and blinking Santas. If you have difficulty leaving such waste at the 
recycling station you can order collection at your doorstep free of charge. This service is called 
Returkassen and is provided by Sundbybergs Avfall och Vatten (SAVAB). You may also leave 
dangerous waste, paint, chemicals and lightbulbs etc.

All you need to do is, at the latest this Monday the 21st of December at 12:00, to make a booking 
for collection at your address. Collection will be this Tuesday, December 22nd. Booking details and 
terms & conditions are available at savab.se/lagenhet/lamna-avfall/returkassen.

Extensive information on how and where you leave your waste is available at brfomnia.se/avfall.

3. Brown paper bags for food waste

For a time there have been brown paper bags available in the entrances, to use for food waste. More
paper bags are available in the wheelchair and stroller rooms in each building.

4. Garage cleaning – cars not moved will receive a 600 kr fine

The housing cooperative’s garage is cleaned four times a year. Two weeks advance notice is given. 
It is important all cars are moved during cleaning days. Cars not moved will receive a 600 kr fine. 
The next garage cleaning is planned for some time in January.

5. Getting rid of rats in the area

The board and the pest control company Anticimex have reviewed the problem with rats outside our
buildings. Pest control action is being taken. Please let us know if you see rats in the area.

Finally we wish you all a very nice and relaxing holiday and new year!

https://www.brfomnia.se/
https://www.brfomnia.se/avfall/
https://www.brfomnia.se/avfall/
https://www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/returkassen/
https://www.brfomnia.se/

