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LÅSNING AV SOPHUS 1 - 4 FROM MÅNDAG 5 JUNI 
Först ut är sophusen 1 + 2 + 3 + 4 Lillåkersvägen 2 B – 18 B 
som låses from måndagen 5 juni och efter det kommer de 
endast att kunna öppnas med tagg, samma som till porten. 
Taggen kommer att kunna användas på alla sophus i området 
vartefter de låses. 
Sophusen kommer att förses med bruna avfallskärl som är till 
för kommande matavfallshantering. 
OBS! Ingenting annat än matavfall i därför avsedda påsar får 
kastas i dessa kärl. 
 
SORTERING AV MATAVFALL FROM 12 JUNI 
Det är nu klart med kommunen och sortering av matavfall för 
den som är intresserad kan påbörjas. Vi startar med de fyra 
sophus som låstes veckan innan och ser hur det fungerar fram 
till i augusti. Sen fortsätter matavfallssortering under hösten 
vartefter sophusen låses. 
Matavfall kan lämnas i soprum 1 + 2 + 3 + 4 på baksidan av 
Lillåkersvägen 2 – 18 from måndagen 12 juni. 
Avfallspåsar och kärl för förvaring kan hämtas i lokalen 
Lillåkersvägen 16 B, fastighetsskötarens lokal vid 3 tillfällen: 

• Måndag 5 juni mellan 18 - 20 

• Onsdag 7 juni mellan 18 - 20 

• Torsdag 8 juni mellan 18 – 20 
 



INFORMATIONSBLAD OM MATSORTERING 
I förra infobladet fanns en bilaga om hur matsortering går till. 
De som behöver ett nytt informationsblad kan få det i 
samband med uthämtning av avfallspåsar och förvaringskärl. 
 
Vi vill påtala vikten av att läsa på om man inte är insatt i detta 
sen tidigare. 
I avfallspåsarna får bara matrester finnas, inga emballage, 
plastpåsar el dyl. Matavfall kastas sen i de nyinstallerade 
bruna avfallskärlen i sophusen. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
Ansvarig: jorge.vasconcelos@brfkantarellen11.se 

 
www.brfkantarellen11.se 

Styrelsetelefon:  070-882 07 43 och 072-962 85 70     
Styrelsemail: info@brfkantarellen11.se alternativt förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se.  

Förvaltaren Lars Lexner träffas på föreningskontoret torsdagar kl 08.30-10.30.  
Felanmälan: 010-442 11 00 eller servicecenter.stockholm@hsb.se 

Organisationsnummer: 769607-5857 

http://www.brfkantarellen11/
http://www.brfkantarellen11/
mailto:förnamn.efternamn@brfkantarellen11
mailto:förnamn.efternamn@brfkantarellen11
mailto:förnamn.efternamn@brfkantarellen11
mailto:förnamn.efternamn@brfkantarellen11
mailto:servicecenter.stockholm@hsb.se

