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Glad sommar
önskar Styrelsen

.
Repipe städar och återställer innan semestern

Nu närmar sig Etapp 1 sitt slut och det börjar gå mot semestertider. Som ni alla har sett 
är det inte helt i sin ordning i trapphusen vad gäller städningen och i källaren pågår 
arbeten och framkomligheten är inte optimal. 
Innan Repipe går på semester kommer de att städa och återställa allt som är möjligt. En 
del hinder kommer fortsatt att finnas i källaren, men det ska bli städat och upprymt.



Vår utemiljö
Ni har alla sett att det finns en arbetsbod uppställd ner mot grillplatsen, den används 
av det företag som utför arbete med våra avlopps- och vattenledningare (Repipe).
Njut av vår fina uteplats och trädgård nu när det blommar och är grönt!

Malacka 
Info

Avfallstrappan
1. Minimera avfallet
2. Återanvänd
3. Återvinn
4. Energiåtervinn
5. Deponera

Avloppsstammar under källaren

Repipe har nu sedan några veckor tillbaka påbörjat arbetet med 
våra avloppsstammar. En del oväsen och smuts för det med sig, 
men det får vi ha överseende med.

Denna första etappen avser stammarna som ligger under källarna 
och den kommer att pågå fram till semestern då den förhoppnings-
vis ska vara klar. 
Därefter blir det ett sommaruppehåll. Etapp 2 är planerat till att 
starta vecka 33 och kommer att fortgå under hösten.

Etapp 2 innebär att de vertikala stammarna upp i lägenheterna ska 
relinas.

Detta innebär att Repipe kommer att behöva komma in i varje 
lägenhet och i samband med reliningen stänga av avloppet i lägen-
heten. Detta arbete beräknas ta mellan 5-10 dagar. Under denna 
tid sätter de in en porta potti (portabel toalett) i  varje lägenhet.
Det kommer även att finnas möjlighet att duscha, barack kommer 
att sättas ut på gården.

Viktigt!
Repipe kommer att lämna mer detaljerad information till alla med-
lemmar innan de går på semester angående toaletter, vatten mm 
och andra frågor som brukar dyka upp.
Inför start v 33 kommer yttterligare info att delas ut till berörda 
lägenheter efterhand som det blir aktuellt.

Löpande information kommer att sättas upp i trappuppgångar 
och vad som gäller för varje enskild lägenhet, informeras med ett 
meddelande i brevinkastet.

Viktig information

• Pågående arbete med avloppsstammar görs av företaget Repipe
• Etapp 1 - Avser stammarna under källaren och är förhoppningsvis klart till 

semestern, därefter ett sommaruppehåll.
• Mer detaljerad information kommer upp i trappuppgångarna innan semestern.
• Etapp 2 - Påbörjas v 33.
• Berörda lägenheter får information delat i brevinkastet när det aktuellt för Re-

pipe att utföra arbete i lägenheten.

Miljöhuset
Bra att tänka på under ledigheten då man kanske har tid att rensa förråd och vind 
eller faktiskt tar ledigt och unnar sig lite extra. 
För ordningen i miljöhuset är det jättebra om alla har “avfallstrappan” i tankarna. 
Den innebär att man tänker på vad man köper (undviker varor som har onödigt em-
ballage om man kan), att man återanvänder det som går (t ex lämnar till Röda Kor-
set el. liknande om man själv inte har någon bra idé), att man återvinner genom att 
sortera i rätt kärl (och lämnar tidningar vid stationen på Hönedalsvägen) och kör iväg 
det som är deponi (elektronik, kemikalier, möbler etc) till återvinningscentralen (t ex. 
i Snårarp). Tänk på att det som inte får plats i befintliga kärl, OAVSETT vilken sopa, 
FÅR INTE lämnas i soprummet bredvid några kärl eller på ledig golvyta.


