
AVFALLS-CONTAINER 

 

Våren närmar sig med stormsteg och vi vill meddela att en tom avfalls-container kommer att finnas 

på plats under vecka 15.  

 

Vi påminner om att det är absolut förbjudet att kasta andra föremål i containern än det som är 

växtavfall. Syftet med att skilja på typen av avfall är att ge föreningen så låga kostnader som möjligt. 

Avfallshanteringen är en av föreningens absolut största kostnader, varför det är viktigt att ta hänsyn 

till och respektera styrelsens anvisningar avseende hanteringen av olika typer av avfall. 

 

Vi kommer som vanligt att ordna med samlingsplatser för andra typer av avfall i samband med 

städdagarna – dvs. en samlingsplats för sopor och en samlingsplats för kraftiga grenar för 

förbränning. Vi återkommer med besked på vilka platser dessa typer av avfall ska samlas – dvs. INTE i 

containern. 

 

Vid frågor avs. avfallshantering, sänd ett mail till xinfo@storaskuggan.se. 

 

 

VATTEN och VATTENTUNNOR 

 

Enligt föreningens arrendeavtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF), har KDF som riktlinje 

att vattnet sätts på den 15 april. Denna tid kan dock komma att variera beroende på väder och om 

det föreligger risk för frost. 

 

I avvaktan på att vattnet ska sättas på är det viktigt att vattentunnorna placeras ut på sina platser för 

uppsamling av regnvatten. Regnvattnet är också bra att använda på det som är nyplanterat, eftersom 

regnvatten är mjukt och har rätt temperatur. 

 

OBS att vattentunnorna INTE får användas för SKÖLJNING AV REDSKAP OCH GRÖNSAKER 

 

Vattentunnorna är avsedda att användas ENDAST för att samla upp vatten och får INTE användas för 

att skölja verktyg eller grönsaker. 

 

Rengöring av verktyg och grönsaker kan göras i ett separat kärl (t.ex. hink eller liknande), där vattnet 

hämtas upp från vattentunnan i det kärl som ska användas. Hinken/kärlet ska då vara rent så att det 

inte smutsar ner vattnet i tunnan. 

 

I höstas har vi tyvärr konstaterat att botten och sidorna på vattentunnan vid Bod 3 hade mycket 

tjocka lager av lera, jord och smuts som hade bitit sig fast på tunnans insida och i botten. Styrelsen 

måste nu utföra mycket extra arbete för att få bort leran, så att tunnan inte förstörs ytterligare. 

 

Den träplatta som flyter på ytan i vattentunnan vid bod 3 ska alltid finnas där. Den utgör en s.k. 

”räddningsplanka” i det fall fåglar och smådjur skulle hamna i tunnan och inte kunna ta sig upp via 

tunnans kanter. 

 

Med tillönskan om en skön odlings-vår 

 

Styrelsen 

Föreningen Stora Skuggan 
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