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Gemensam höststädning

Hösten har gjort sitt intåg och vi kommer att ordna en gemensam höststädning för att 
plocka skräp utomhus, i miljörummen, garage och cykelrum/barnvagnsrum.

Sopborstar, krattor och plasthandskar finnas att låna. Du som har trädgårdshandskar får 
gärna ta med dessa. Både vuxna och barn är välkomna att delta. 

Tid: Lördag den 6 november kl. 11:00-12:00
Plats: Forskningsringen 88

Vi bjuder på fika när höststädningen är klar och förväntar oss en bra uppslutning! 

Kameraövervakning i miljörummen

Det har tyvärr fortsatt varit omfattande och återkommande nedskräpning och felsortering i 
miljörummen, vilket inte kunnat förhindras trots upprepad information och begränsade 
öppettider. Styrelsen har därför beslutat att övervakningskameror ska installeras i 
miljörummen. Det väntas ske under vintern. Övervakningen kommer genomföras med stöd
av en intresseavvägning där övervakningsbehovet bedömts väga tyngre än 
integritetsintresset. Mer information kommer ges närmare när kamerorna börjar tas i bruk.

Kärl för grovsopor

Ett kärl för grovsopor finns i miljörummet på Forskningsringen 87. Där kan du t.ex. slänga 
trasiga möbler, mattor, skor, kläder, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot, 
stekpannor, grytor m.m.

Grovsopor får endast lämnas i avsett kärl och får inte ställas på golvet i miljörummet. Om 
kärlet för grovsopor är fullt behöver du invänta tömning innan du kan slänga avfallet.

Råttbekämpning

Problemet med råttor i området har ökat de senaste månaderna. Föreningen har ett 
pågående bekämpningsärende hos Anticimex som placerat ut betesstationer på olika 
platser. Stationerna kontrolleras och fylls på regelbundet med målsättning att problemet 
ska upphöra. Tyvärr leder dock byggnation och sprängningar nära inpå oss till att råttorna 
störs och därför i hög utsträckning flyttar sig ovan mark till vårt näraliggande område.

När sopor lämnas på gatan vid sopnedkasten drar de till sig ännu fler råttor. Vi ber därför 
alla boende att inte lämna sopor på gatan. Det finns sopnedkast på tre platser som alla 
boende kan använda med sina taggar. Om det är fullt i alla nedkasten beror det sannolikt 
på ett fel som behöver anmälas. Vänligen felanmäl till styrelsen om du uppmärksammar 
stopp i sopnedkasten. Använd kontaktformuläret på hemsidan brfomnia.se/kontakt

Föremål får inte förvaras i trapphusen

Trapphusen måste hållas rena från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten.
Det är därför inte tillåtet att förvara skor, dörrmattor, barnvagnar, soppåsar eller andra 
föremål i trapphusen. Om du uppmärksammar föremål utanför en lägenhetsdörr uppmanar
vi dig att plinga på hos din granne och påtala att sakerna måste flyttas.
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Autumn cleaning together

Autumn is here and we are arranging an autumn cleaning day where we all together will 
pick up trash outdoors, in the recycling rooms, garages and bicycle/stroller rooms. We 
make available brooms, rakes and plastic gloves. If you have gardening gloves, please 
bring them. Both adults and children are welcome to participate.

Time: Saturday November 6th at 11:00-12:00.
Place: Forskningsringen 88.

We will provide fika when the autumn cleaning is done and expect a good turnout!

Camera surveillance in the recycling rooms

There has unfortunately continued to be considerable and recurring problems with littering 
and improper sorting of waste in the recycling rooms, which we have not been able to 
prevent despite repeated information and limited opening hours. The board has therefore 
decided that surveillance cameras will be installed in the recycling rooms. This is expected
to happen this winter. The surveillance is based on a balancing of interests where the need
for surveillance has been deemed stronger than the privacy interest. More information will 
be provided closer to when the surveillance is put into operation.

Container for bulky waste

A container for bulky waste is available in the recycling room at Forskningsringen 87. 
There, you can throw away broken furniture, carpets, shoes, clothes, tools without a cord 
or battery, scrap metal, frying pans, kettles, etc.

Bulky waste must only be placed in the proper container and never on the floor.
If the container is full you must wait until it has been emptied before leaving waste in it.

Pest control

The problem with rats in the area has increased the last few months. We have an ongoing 
pest control case with Anticimex who have placed bait stations in different areas. The 
stations are checked and replenished regularly with the goal of making the problem go 
away. Unfortunately building and blasting works close by disturbs the rats which travel 
above ground to our nearby area.

When waste is left on the street near waste chutes, it attracts even more rats. We 
therefore ask all residents not to leave waste on the street. We have waste chutes in three 
locations which all residents can use with their badges. If all chutes are full it is likely a 
blockage which needs to be reported. Please make a report to the board if you notice a 
blockage in the waste chutes. Use the contact form at brfomnia.se/kontakt

Items must not be left outside apartment doors or in the stairwells

The areas outside apartment doors and the stairwells must be kept free from flammable or
blocking items. It is forbidden to place shoes, doormats, strollers, trash bags and other 
items there. If you notice items outside an apartment door, please ring your neighbour’s 
doorbell and ask them to remove their items.
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