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NYA MEDLEMMAR
Välkomna önskar vi våra nya medlemmar Farnaz Ataei, Ts 21B
och Mona Huovinen, Ts 2B.

Nästa expeditionstid:
2:a September

HÖSTTRÄFF 12/10
Lördagen den 22/10 är det dags för höstträff där vi tillsammans städar och fixar i området. Vi
fikar och avslutar som vanligt med korvgrillning. Mer information kommer.
SOPHANTERING – KÄLLSORTERING
Tänk på att källsortera så mycket som möjligt. Både för miljöns skull men också för att
föreningen betalar per kg för restavfall och kompost, det finns alltså pengar att spara genom
att använda återvinningscentralerna för glas, papper, metall, plast och batterier.
TVÄTTNING AV FORDON PÅ FÖRENINGENS OMRÅDE
Det är inte tillåtet att tvätta fordon inom föreningens område eftersom tvättvattnet då
rinner ner i dagvattenbrunnarna. Detta vatten hamnar sedan orenat i Säveån och därefter i
havet. Partille kommuns miljöchef svarade så här när vi frågade vad som gäller:
Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt
miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil
innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och
är skadligt för människan och miljön. Detta oavsett om du använder miljömärkta
bilvårdsprodukter eller inte. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat
tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även
miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider.
Om tvättvattnet rinner ner i en brunn går det med dagvattenledningarna orenat ut i
närmaste vattendrag, oftast i förlängningen till Säveån.
Tvätta istället bilen i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det
smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till vårt kommunala reningsverk
Gryaab (Ryaverket).
Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta
produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Fördelen med miljöanpassade schampon
är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade
avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver
avfettas.

STATUS FÖR SOL- OCH BERGVÄRMEPROJEKTET
Vi har fått offert från leverantören MeraSol och planerar att hålla en extrastämma under
hösten där vi fattar beslut om detta. Håll ögonen öppna för mer information.

NÄSTA ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Nästa ordinarie föreningsstämma hålls den 21/11 i Furulunds centrum. Sista datum för att
inkomma med motioner till stämman är 30:e September.
En motion bör innehålla:
1.
2.
3.
4.

En rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
En text som beskriver vad ärendet handlar om
Avsluta motionen genom att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman skall ta
Skriv under med ditt namn

Motioner skall inlämnas skriftligen till styrelsen, använd gärna brevlådan utanför
styrelserummet i vår föreningslokal.
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