
   
 
  2015-01-26 
 

 
 

 
 
Parkeringshyran kommer att höjas! 
 
 
Vi har fortfarande kö på parkeringsplatser och styrelsen jobbar på 
att ta fram olika lösningar på hur föreningens parkeringssituation 
kan förbättras. Det innehåller utvärdering av möjligheter för 
utökning av antalet parkeringsplatser samt att hitta incitament för 
boende att säga upp p-platser som inte används för eget bruk. 
 
 
Hyran för parkeringsplats kommer att höjas från 1 maj 2015. 
Parkeringsplats med elstolpe kommer att kosta 320 kr i månaden. 
Vanlig parkeringsplats kommer att kosta 200 kr i månaden. 
Garagehyran höjdes tidigare och förblir 550 kr för bilplats och 200 
för motorcykelplats.   
 
Parking fees at Flygaren 1 age going to be raised from 1st of May 2015. Parking 
lots are going to cost SEK 200:- per month. Parking lots with electricity are going to 
cost SEK 320:- per month. Garage rent will remain unchanged for now. 
 
 
 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
PS! Kom ihåg att parkera rakt så att även grannen får plats! 
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Infomöte/ Meeting 2 Feb 2015 kl 18.30 
Plats/Place: Föreningslokalen, Flygkårsvägen 4 Täby 
 
Teman /Topics: 

1) Insamling av matavfall 
Från och med 1 april 2015 kommer Brf Flygaren1 att sortera matavfall.  
Milla från Täby kommun berättar hur det går till och svarar på frågor. 
Visionen för Täby är att alla boende ska sortera sitt avfall till 2020 och det 
är inte långt kvar till dess. Jämförelsevis har boende i Sollentuna sorterat 
matavfall för 20 år. Nu kan Flygaren1visa att vi är i tiden, alltså bryr oss 
om miljö och framtiden. Dessutom får vi sänkt sophämtningsavgift 
beräknat på antal hushåll som är med. Sopor är en resurs inte problem! 
 
Om du inte kan komma på infomöte så är det viktigt att du hör av dig till 
mig på ivi@flygaren1.se eller på 070 252 0410 och anmäler ditt hushåll så 
vi vet hur många sopkärl vi behöver beställa. Anmäl senast 15 februari! 
 
Sorting food waste 
Flygaren 1 starts to sort food waste from 1 of April 2015. Milla from Täby municipality is coming 
to tell us more about it. Municipality has a vision that everybody will be sorting their waste by 
2020. Flygaren1 will contribute! Please come to the meeting or contact me latest 15 Feb by e-mail 
ivi@flygaren1.se or phone 070 252 0410 to sign up your household. We need know that in order to 
get discount on garbage collection fee and to know how many food waste containers we need. 
 

2) DNA märkning 
Claudia Wedemo från Grannsamverkan förklarar hur vi kan förebygga 
stöld och märka upp våra saker så att de kan kopplas till ägaren vid 
beslagstagning av stöldgods. 
 
DNA marking 
Claudia Wedemo from Neighbourghood Watch is talking about theft prevention and how we can 
mark our good so they can be traced back to owner with DNA-marking solution 
 

3) Diverse frågor till styrelsen/Questions to board  
 
Välkomna!     Welcome! 
Önskar Styrelsen    Wishes the Board 

mailto:ivi@flygaren1.se
mailto:ivi@flygaren1.se


Varför matavfallsinsamling?

Hur går det till?

Startpaket

Visste du att hälften av dina hushållssopor består av matavfall? Det behöver inte gå till spillo. 
Matavfallet kan omvandlas till biogas som är ett miljösmart fordonsbränsle. Därför får nu ditt 
hushåll möjlighet att sortera ut matavfall. Det är enkelt, kostar inget extra och ni gör miljön en 
tjänst. 

Vad kostar det?

Hur gör jag?

Vad händer med matavfallet?

Frågor?

Var med och sortera ditt matavfall!

Vad räknas som matavfall? Kul att veta



Hur sorterar jag mitt matavfall?

För att matavfallet ska kunna bli biogas är det viktigt att 
rätt saker hamnar i påsen. Här ser du några exempel på 
vad som räknas som matavfall. 

JA
• Alla slags matrester, 
tillagade och råa

• Skal och rester från 
frukt och grönsaker

• Äggskal
• Kött- och fi skben
• Fiskrens, räkskal m.m 
• Choklad och annat 
godis

• Chips, popcorn och 
övrigt snacks

• Teblad, tepåsar, kaffe-
sump och fi lter

• Hushållspapper

NEJ
• Tobak, fi mpar och 
snus

• Tuggummi
• Krukväxter
• Glasspinnar och ätpin-
nar

• Blomjord
• Dammsugarpåsar
• Blöjor, bindor och 
tamponger

• Textil, glas, plast eller 
metall

• Kattsand och strö från 
djurburar

• Grillkol och trädgårds-
avfall 


