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Döda träd ska tas ner 
På vår mark har vi några mer eller mindre döda träd 
som ska tas ner fredagen den 6 juli. Det gäller ett på 
Tornérvägen (på förskolesidan) och ett på 
Allmogevägen, samt grenar på ett på Engelbrekts-
vägen. Trädet på Allmogevägen står vid parkeringen 
och de som har sina bilar där kommer att få särskild 
information om när dessa måste flyttas. 
  
Trevlig midsommar! 
Styrelsen önskar alla boende i 
föreningen en trevlig midsommar 
och för de flesta även en skön 
sommarledighet. 

Se till dina grannar lite extra i sommar! 
Kom ihåg att hälsa på varandra och försök känna 
igen de som bor i din port. 
Släpp inte in främlingar som ska ”hälsa på” din 
granne. De får använda porttelefonen och ringa till 
den de ska hälsa på. Är hen inte hemma så har 
främlingen inte i vårt hus att göra. 
Genom att vi ser och känner igen varandra minskar 
vi risken för brott och alla boende i föreningen kan 
känna sig lite tryggare. 
Titta också till ditt källarförråd någon gång ibland, så 
att allt är som det ska där. 
Placera inte bråte eller cyklar eller rullatorer eller 
liknande i trappuppgångarna. De utgör risk vid en 
eventuell brand! 
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Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 



postadress:     expedition: 

Box 162     Tornérvägen 11 B 

177 23 Järfälla 

Vår återvinningsstation används flitigt … 
… lite för flitigt! Det som kan återvinnas är bara 
förpackningar av olika slag. Du som lämnat ett 
skoställ, växter och påsar med kläder, vänligen hämta 
tillbaka detta. Se sorteringsguide till höger! 

Vad du kan och INTE kan källsortera i vårt miljöhus: 
 
Pappersförpackningar, till exempel mjölkpaket, 
vällingkartonger och tomma toarullar. 
Pappersförpackningar innebär INTE tidningar eller 
plastpåsar! 
Plastförpackningar, till exempel sköljmedelsflaskor, 
påläggstråg och fruktpåsar. 
Plastförpackningar innebär INTE tandborstar och 
leksaker! 
Glasförpackningar, till exempel ölflaskor och syltburkar. 
Glasförpackningar innebär INTE dricksglas eller porslin! 
Metallförpackningar, till exempel konservburkar, 
kapsyler och metallock från glasburkar. 
Metallförpackningar innebär INTE rakblad, batterier och            
…………. verktyg! 
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Ordföranden har ordet: 
Det finns kommunala gränsvärden för byggbuller i vår 
närmiljö. Appen buller från arbetsmiljöverket är gratis. 
Regler och verktyg, om värdena överskrids och du blir 
störd meddela kommunen, kontakt@jarfalla.se samt 
telefon 08-580 285 00. 

Rosor till alla som sköter sig och tistlar 
till det fåtal som inte sköter sig! 
Varken rosor eller tistlar (eller 
julgranar!) går för övrigt att källsortera 
i vårt miljöhus. 


