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Information till alla boende 

Röjning i källare nu i januari – brandfarorna ska bort! 

Av brandsäkerhetsskäl får det inte stå en massa grejer i källarkorridorer, cykelrum och 
vindsutrymmen. Därför kommer vi i styrelsen anlita Sweax för att någon eller några dagar 
efter den 23 januari städa bort sådant som vi inte vill ha i dessa utrymmen. 

Det gäller såväl bildäck – som vi har sett ligga på flera ställen – som möbler av olika slag, 
som ni boende måste ta hand om i era egna förråd/lägenheter om ni vill att de ska finnas 
kvar. Även en massa innerdörrar kommer vi att städa bort om ni inte märker upp dem med 
namn och lägenhetsnummer. Alla omärkta dörrar städar vi bort. 

Vad gäller köksskåp, möbler med flera grejer som finns i källarna, kommer vi ta bort dem 
oavsett om de är märkta eller inte. Alltså: är de viktiga för dig, då får du ge dem en säkrare 
plats än i allmänna utrymmen där de inte får finnas. 

Slarva inte med sopsorteringen! 

Soprum 

Vi har två soprum, i husen Apelgatan 5A och Apelgatan 9A, med sortering av plast, metall, 
kartong, wellpapp, tidningar och matavfall. Slarva inte med sorteringen! 

Elskrot 

Mindre ”elskrot” som hörlurar, radioapparater, små lampor och liknande kan lämnas i 
elskrotsrummet, Verkmästargatan 5A. Där får dock inte spisar, tv-apparater, fläktar, kylskåp 
etcetera lämnas. Sådana större grejer ska köras till kommunens återvinningscentral på 
Spikgatan. 

Grovsopor 

Vi har dessutom en container mellan Apelgatan 3A och Apelgatan 5A för grövre avfall. Den 
är låst med hänglås, men låset öppnas med din egen lägenhetsnyckel. I första hand är den 
tänkt för boende utan tillgång till bil. De med bil kan ju ganska enkelt själva köra sina 
grovsopor till kommunens återvinningscentral. 

Matfett och farligt avfall 

Vi har ingen möjlighet att ta emot 

• burkar med färgrester,  

• använd matolja eller  

• andra kemikalier. 

Där får ni boende anstränga er lite och lämna in på återvinningscentralen. Några gånger om 
året tar kommunen också emot sådant på Brantingstorg i en särskild bil. Läs mer om 
återvinning på www.uppsalavatten.se 


