Hej alla
På förekommen anledning måste vi påminna om hur hanteringen av vårt matavfall ska hanteras. På
bifogade länkar ser ni information som rör detta. Är det någon som inte kan öppna länkarna eller
önskar dem utskrivna är det bara att höra av sig. De ska även finnas i era boendepärmar som vi fick
vid inflyttningen.
Vi har haft stora problem under månaderna vi bott på Thulepark 2 med fruktansvärd odör från våra
sopcontainrar, framför allt från den som vi slänger matavfall i men även från den andra. Jag har varit i
kontakt med Kommunen och vi ökade till tömning varje vecka samt extra rengöring av de båda kärlen.
Trots detta har det vissa tider, framför allt under de varma dagarna varit nästan olidligt att gå förbi där,
än mindre trevligt att ha sin uteplats precis vid våra sopkärl. Vi behöver alltså alla hjälpas åt att från
och med nu, försöka minimera denna olägenhet för allas vår trevnad!
Genom att inte fylla era papperspåsar till bredden och hellre slänga flera gånger i veckan lite mindre åt
gången, hinner det som ligger i påsen inte att bli så blött. Låt blöta matavfall rinna av en stund i
vasken innan ni lägger dem i påsen, ta gärna dubblapåsar (finns hur många som helst i källaren) och
lägg något lager hushållspapper i botten på den innersta påsen. När ni ska slänga en påse ska den
"skrynklas ihop" ungefär som när man köper en lagom stor påse lösgodis i affären (så beskrev damen
på kommunen det för mig) Det är också viktigt att påsen när den förvara i vaskskåpet står "luftigt". De
som har standardutrustade vaskskåp har en hållare för påsarna så där ventileras det rätt. Ni som har
tillvalsmodellen med olika slutna fack för sopsortering är det lite värre med, där ventileras inget. Här
får vi nog tänka om, då dessa fack gör att matavfallet inte torkar som det ska. Kanske kan man göra
några hål med en borr i det fack man väljer att ha sitt matavfall i. Har själv denna variant och ska titta
på hur det skulle kunna lösas. Vi får återkomma kring detta.
Vi håller på att försöka hitta en lösning som rör någon typ av avskärmning av sopcontainrarna så att
lukten kan minimeras på detta sätt, men vi har ännu inte någon konkret lösning. Ville dock gå ut med
info och en vädjan om att slänga rätt saker och på rätt sätt så är vi i alla fall en bit på vägen till en
"luktfri" tillvaro på Thulepark 2.
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