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Sopsortering 
Samtliga boende uppmanas att 
sortera sina sopor noggrant. Kastas 
något i fel tunna får föreningen, 
dvs. DU betala straffavgift! T ex 
får kartong inte slängas i 
tidningstunnan. 
Det är inte tillåtet att placera sopor 
bredvid kärlen! 

Är något trasigt? 
Kontakta då vår vaktmästare Robin på 
telefon 0729610080. Robin nås på 
vardagar 7–16. 
 
Vid akuta ärenden under kvällstid och 
helger kontaktar ni någon i styrelsen. 
Se kontaktuppgifter på anslagstavla i 
trapphuset. 

Kontaktuppgifter 
HSB Brf Frihetens expedition finns på 
gaveln under nr 10A. Expedition har 
öppet första helgfria måndagen varje 
månad kl. 19:00-19:30. Övriga tider nås 
vi per post eller e-post 
styrelsen@friheten.org 
Hemsida: www.friheten.org 
 

 

 
 
Elprishöjning 
Styrelsen har beslutat att höja elpriset med 2.29kr (inkl. moms) per 
kilowattimme (kWh). Prishöjningen börjar gälla från den 1 april och kommer att 
visas på avgiftsavin. 
 
 
Grindar och entrédörrar 
Var noga med att grindar och entrédörrar är låsta så att inte obehöriga tar sig in i 
källare och trapphus. Om ni upptäcker att låset är trasigt så ta kontakt med vår 
vaktmästare Robin. Ni hittar hans telefonnummer på anslagstavlan i trapporna. 
Ni kan även göra en felanmälan per mail till styrelsen. Mailadressen är 
styrelsen@friheten.org. 
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Container 
Mellan den 10/3 till 17/3 kommer en container att ställas upp utanför trappa 10G. 
Det kommer även stå en behållare för elektronikskrot. Passa på att bli av med 
gammalt skräp från vind och källare. Vik ihop pappkartonger och wellpapp innan 
de slängs i containern.  

Släng inte elektronikskrot i containern då detta medför extra kostnader för 
föreningen. 

 
Tvättstugor 
Vad snälla och håll rent i tvättstugorna. Torka gärna rent tvättmaskinen från 
tvättmedel. Kom ihåg att ta bort ludd från filtret i torktumlaren när ni har torkat 
klart så nästa person som skall tvätta slipper göra detta. 

 
Spara på vattnet! 
Styrelsen vill uppmana medlemmarna att spara på vattnet, detta med anledning 
av höjda kostnader. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara 
så mycket som möjligt. Nedan följer några tips hur du sparar på ditt vatten. 

 Duscha istället för att bada 
 Stäng av vattnet när du borstar tänderna 
 Diska inte under rinnande vatten 
 Kör fulla disk- och tvättmaskiner 
 Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att 

vattnet ska bli kallt. 

 
Wellpapp hantering 
Säcken till behållaren för wellpapp vid miljöstationen är trasig och det går inte 
att slänga wellpapp just nu. Ny säck är beställd och kommer i nästa vecka. 
 
 


