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40-ÅRS FIRANDE 
Tack alla som kom och firade att 
föreningen fyllt 40 år. Styrelsen tyckte det 
blev väldigt lyckat och det tack vare allas 
härliga humör. Vi vill samtidigt gratulera 
familjen Lindstedt/Johansson i ASG 20 
som vann tipspromenaden. Ni var de 
enda som kammade hem 9 av 12 rätt och 
vann därmed presentkort på Filmstaden 
för 300kr. 
 
NY SOPSORTERING 
Vid årsskiftet blir det krav på att sortera 
matavfall från Stockholm stad. I samband 
med att detta krav passar vi på att göra 
om hela vår avfallsstation. Föreningen 
kommer inom kort att erbjuda sortering för 
de stora kategorierna som plast, tidningar, 
glas, metall, kartong etc. För att hålla ner 
kostnaderna för denna service är det 
väldigt viktigt att alla sorterar rätt och efter 
bästa förmåga. Både så att vi slipper 
straffavgifter men också så att 
tömningsavgiften blir billigare. Det 
osorterade avfallet (brännbart) är den 
dyraste fraktionen. Matavfallspåsar 
kommer att tillhandahållas i anslutning till 
tvättstugan i ASG20.  
   Markarbetena och installationen av den 
nya anläggningen kommer att ta ett par 
veckor. Under denna tid kommer det att 
ställas ut provisoriska kärl. Under denna 
tid önskar vi att så många som möjligt 
sorterar och går med sitt avfall till 
avfallsstationen vid tunnelbanan och bara 
slänger det absolut nödvändiga brännbara 
avfallet i kärlen. Vi får hjälpas åt att hålla 
kärlen upprätta så att vi inte riskerar en 
råttinvasion som festar på sopor. 
   Mer information kommer i portarna inom 
kort. 
 
 

BYTE GARAGEPORTAR & NY ASFALT 
Det spännande paketet som för 
nuvarande ligger under magnolian är nya 
garageportar som inom kort kommer att 
monteras till våra garage mot Ellen Keys 
gata. Berörda kommer få information inom 
kort.  
   Styrelsen har också beställt en fyllning 
av asfalt på gården där det idag är stora 
hål. Åtgärden är provisorisk p.g.a. risk för 
halka när kallare temperaturer nalkas. En 
snyggare omläggning kommer ske den 
dagen vi gör ett omtag om gården.s 
 
PROGRAM FÖR FRUÄNGEN 
Ni har väl inte missat att det just nu pågår 
samråd i stadsdelen för utvecklingen av 
Fruängen. Fram till den 25e oktober kan 
man skicka in sina synpunkter till staden.  
   Hur programmet ser ut kan man 
antingen se anslaget på Fruängens 
bibliotek eller besöka hemsidan 
vaxer.stockholm och klicka dig fram till 
programmet för Fruängen.  
   Förslagen som främst berör oss är nya 
bostäder längs Ellen Keys gata mellan 
vårt hus och tunnelbanan. Ett förslag för 
den nya spårvägen är att dra denna via 
Elsa Brändströms gata och upplåta 
Fruängens hållplats vid korsningen Elsa 
Brändström/Ellen Keys.  
   Har du tankar eller funderingar? Se då 
till att staden får höra dessa innan 
samrådet är över. 
 
HÖSTENS STÄDDAG 
Höstens städdag är planerad till lördagen 
den 12e november. Mer information 
kommer i portarna när det börjar närma 
sig.  
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