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Härliga höstdagar  

Tack för ert deltagande på städdagen. Det var många som hjälpte till i solskenet och rensade 

rabatter, körde jord till häckar och städade återvinningsrummen. Tack för att ni bidrar till att 

göra vår utemiljö riktigt fin och tack till Birgitta och er andra som fixade med fika och korv.  

Vår elförbrukning 
Ni känner ju säkert till att elkostnaden förväntas bli mycket hög i vinter. Vi har rörligt elavtal, 

så vi drabbas ju som de flesta andra av höga elpriser.  Vi kommer att försöka minska vår 

elförbrukning, dels genom att ha koll på inomhusvärmen (vi kommer att försöka hålla den på 

max 21 grader i vinter), och dels genom att se över vår belysning både i trapphus och 

utomhus. Vi kommer bl a att testa att släcka två lampor på våningsplanen. Ni får höra av er 

om ni tycker att det blir alltför mörkt.   

Som individer kan vi ju också bidra till det allmänna elsparandet genom att t ex ladda 

elbilarna på natten, inte använda motorvärmarna i onödan, duscha snabbt och släcka 

lampor.   

Ny behållare för elavfall i 4-ans återvinningsrum 
Vi har nu en stor behållare för återvinning av elavfall i 4-ans återvinningsrum. Till elavfall 

räknas allt som har sladd eller som drivs av batteri. Även lysrör, lågenergilampor och 

glödlampor räknas som elavfall och kan läggas i denna behållare.  Naturligtvis ska det som 

slängs få plats i behållaren – vitvaror hör inte dit.  

Ni kan läsa mer om hantering av el-avfall här:  

https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/lamnaavfall 

I övrigt har vi förtydligat skyltningen i återvinningsrummen och vi vill poängtera att det som 

inte kan kastas i våra behållare måste man själv ta till närmsta återvinningscentral. 

Grovsopor hör inte hemma i våra återvinningsrum.  

Utbildning i Hjärt- och lungräddning. 
Ni har väl sett inbjudan till utbildning i Hjärt- och Lungräddning? Den är kostnadsfri och 

syftet är bl a att fler ska kunna använda den hjärtstartare som finns i entrén på AL4. Anmäl 

ert intresse till Bo Magnusson bomagn36@gmail.com.  

Till sist har vi fått höra av vår ekonomiska förvaltare Valorem att det har inkommit 

synpunkter på att avgiftsavierna kommer sent. Den enklaste åtgärden är att ni beställer e-

faktura via er bank på fakturautställare Valorem Bostadsrättförvaltning.  

 

Styrelsen i BRF Ekbladet 

https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/lamnaavfall
mailto:bomagn36@gmail.com

