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Våren är här! 
Nästan i allafall! Lite bakslag som alltid i april, men äntligen 

blir det vår och sommar igen! Och förhoppningsvis utan 

corona snart också! 

 

Föreningsstämma 

Tisdagen den 25 maj kl. 18.00 är det dags för årsstämma i 

vår förening!  Planen är att ha den utomhus på innergården, 

men om vädret inte tillåter löser vi det på annat sätt. Det 

bjuds på fika och trevlig samvaro! 

Ny hemsida 

En ny hemsida för föreningen är under framtagande och 

kommer lanseras i maj. Den ska bli lättare att uppdatera med 

aktuell information och eventuella driftstörningar mm.  

Mer information kommer! 

 

Nya porttelefoner 

Nya porttelefoner med displayer med digitalt boenderegister 

kommer att installeras! Besökaren bläddrar enkelt fram till 

Tack för att du 
sopsorterar! 

Att sortera soporna påverkar vår 
förenings ekonomi! I restavfall – 
den vanliga soppåsen – ska du 
bara lägga restsopor som blir över 
när du sorterat ut allt annat. Ju 
mer du sorterar desto billigare 
avfallstaxa får föreningen. 

I kärlen för matavfall ska du bara 
lägga avfall i speciella bruna 
papperspåsar (som finns i förråd 
gavel M24). Som tack för att du 
sorterar ut ditt matavfall får 
föreningen lägre kostnad för vår 
sophämtning samtidigt som du 
gör en stor tjänst för vår planet! 

Läs mer om hur du sorterar på 
SEOM’s hemsida. 

Du vet väl… 

…att SEOM 1 gång i månaden har 
en mobil återvinnings-central som 
stannar vid Silverdals blommor 
där du kan lämna elavfall, textilier, 
glas, porslin etc. Nästa tillfällen: 
6 maj 16.30-19.30  
3 juni 16.30-19.30 

Styrelsen tipsar! 

Eleffektavgift tas ut helgfria 
vardagar 7-19. Sprid ut  din 
elanvändning över dagen så 
sänker du din eleffektavgift! Ju 
färre effektslukande apparater 
desto lägre avgift! 
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rätt person och mottagaren svarar med sin mobiltelefon (eller fasta telefon) och öppnar dörren med 

en knapptryckning. Det kommer också att fungera med tag/nyckelbricka som förut. Mer information 

kommer! 


