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Nu rensar vi i cykelrummen - igen 
Det börjar bli trångt i burarna i Utsiktens cykelrum. Det är glädjande att allt fler börjar använda cykel 
som ett billigt och praktiskt transportmedel för kortare ärenden. Men många cyklar verkar vara 
bortglömda eller övergivna och de tar onödig plats för de cyklar som verkligen används. Därför vill 
styrelsen på nytt rensa i cykelrummen.  

Under sommaren 2018 kommer vi att sätta röda lappar på alla cyklar som ser ut att inte användas. 
Du som äger en cykel som du vill behålla men som fått en röd lapp måste därför titta till den 
och ta bort den röda lappen före 15 augusti! Cyklar som efter 15 augusti har kvar sin röda lapp 
kommer att flyttas till ett särskilt förråd. Om ingen ägare hör av sig till styrelsen inom 6 månader 
kommer de att avyttras. 

Styrelsen kommer också, efter ett förslag i en motion, att köpa in några cykelhållare som gör att man 
kan hänga upp cykeln på väggen. Även detta för att minska trängseln i cykelburarna. 

Förkompostering på balkongen 
En motion till stämman i våras föreslog att styrelsen skulle uppmuntra boende att använda sitt 
matavfall till förkompostering på den egna balkongen med hjälp av Bokashi-metoden 
(www.bokashi.se). Avfallet konserveras på några veckor utan lukt med hjälp av en tillsats som startar 
en syrningsprocess. Sedan kan det grävas ner i föreningens gemensamma, stora jordbinge där 
matavfallet på ytterligare fyra veckor förvandlas till ren jord.  
Intresserade kan vända sig till Cecilia Purits (cecilia.purits@gmail.com eller 070-493 06 04) eller 
lägga en lapp i föreningens brevlåda i port 3. 

Inga kartonger i sopnedkasten 
Kartonger, flaskor, burkar och andra förpackningar ska inte slängas i sopnedkasten utan i de 
särskilda förpackningsbehållarna vid busstorget. Om alla tar sitt ansvar för detta så slipper vi 
kostnaden för en onödig sophämtning. Märker vi att någon port inte klarar av denna enkla form av 
källsortering överväger vi att stänga alla sopnedkast i den porten - utom på bottenvåningen. Och visst 
skulle det vara skönt att slippa åka hiss med soporna? 

Undvik engångsgrillar 
Två stora skogsbränder har drabbat vårt närområde under försommaren. En i Trolldalenskogen och 
en annan i Ryssbergen mellan Finntorp och Nacka Marinstad. I båda fallen kan man misstänka att 
branden orsakades av dåligt släckta engångsgrillar. ICA och COOP har beslutat att tills vidare sluta 
sälja dessa farliga engångsgrillar. Vi vill också uppmana alla att undvika dessa. Eller att annars bära 
med sig särskilt vatten att släcka grillkolen med. 

Du som röker utomhus 
 - på Terassen vid port 11 (och på andra ställen) – släcker naturligtvis dina cigaretter ordentligt. 
Askkoppar eller askfat finns på borden och en stor kruka med sand i står på marken. Att inte släcka 
en cigarett är också ett sätt att starta en brand när det är torrt i markerna. 

En skön sommar med sol men utan bränder 
önskas alla medlemmar och hyresgäster, från 
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