
 Mars 2019 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN 

 

Vi har fortfarande problem med råttor. 

Det finns tyvärr fortfarande många råttor på Västra Berga och föreningen jobbar hårt på att minska 

problemet. För att kunna bedriva en effektiv råttbekämpning är det viktigt att alla boende rapportera 

när ni ser tecken på råttor, både på balkonger, i garagen, i soprummen och på våra allmänna ytor. 

Om ni har sett tecken på råttor på balkongen är det viktigt att ni omedelbart ringer Anticimex på tfn 

0752-451 000. Vi ber er i övrigt ringa vår förvaltare Anna Klint på tfn 042-18 66 14 om ni ser råttor så 

vi sätta upp fällor så fort som möjligt. 

 

Släng inte fimpar i våra brunnar 

En del boende och besökare rökar utomhus och slänger sina fimpar i våra brunnar eller på 

marken. Det är inte ok att använda brunnarna som askkopp eller skräpa ner genom att 

slänga fimpar på marken och vi ber er därför, när ni har släckt era fimpar, att ta dem med in 

och kasta dem i era soppåsar. 

 

Inför sommaren 

Vårvärmen har redan kommit och naturen börjar vakna till liv. Nu börjar det bli mer liv på 

våra gårdar och styrelsen vill därför redan nu be er tänka på att bollspel inte är tillåtet på 

gårdarna, vi hänvisar istället till de fina gräsytorna mellan husen och vid kommunens 

lekplats. Vi ber er även tänka på att grillning inte är tillåtet på gårdarna, föreningen har fina 

grillplatser mellan hus 20 och hus 28, samt hus 28 och hus 34. 

 

Nya tömningsrutiner i sophusen på gårdarna. 

Med anledning av den ökade mängden sopor i våra sophus har styrelsen beslutat att öka 

tömningsintervallet för restavfall från 2 ggr/vecka till 3 ggr/vecka, samt minska antalet kärl 

för förpackningar från 5 kärl till 3 kärl men öka tömningsintervallet från 1 ggr/vecka till 2 

ggr/vecka. Det är styrelsens förhoppning att vi därmed slipper dyra extrakostnader för 

överfulla kärl och extratömningar. Vi kommer även att byta leverantör av sophämtning från 

Ragnsells till NSR. 

Ändringen kommer att träda i kraft den 15 mars, och den dagen  

kommer det att bli stökigt i våra soprum då Ragnsells ska hämta  

sina kärl och NSR kommer med sina kärl. Vi ber er därför  

undvika att kasta sopor i soprummen denna dag. 

 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen  


