Biltrafik / mopedkörning
Högsta tillåtna hastighet i området är 20 km/tim. Bilar skall uppställas i
första hand i garagen. Parkering är tillåten endast på markerade platser,
således inte längs våra körvägar eller på gårdarna. Bilkörning in på gårdarna
får ske för av- eller pålastning och eller av- eller påstigning av passagerare om
detta behövs och bilen snarast flyttas. Framförande av moped, mc eller bil får
inte ske på gångvägar, lekplatser eller grönytor. Mer om parkeringsregler finns
under flik 12.
Soprum
På varje gård finns ett soprum för hushållsavfall. I de bruna kärlen lämnas
biologiskt avfall som komposteras och i de grå eller gröna behållarna lämnas
övrigt brännbart hushållsavfall.
Tänk på att hålla soprummet så rent som möjligt. Det är du och dina grannar
som till sist får tvätta och städa soprummet, detta skall minst göras 2 gånger
per år under höst- och vårstäddagarna.
Tänk även på att dörrarna alltid skall stängas och hållas låsta. Detta för att
inte råttor och andra skadedjur skall komma in och rota runt bland soporna
samt att inga obehöriga skall kunna komma in och t.ex. tända eld i sopkärlen.
Kartonger, tidningspapper, plastförpackningar, batterier, plåt och glasburkar
skall sorteras och återlämnas på återvinningsplatserna. Det får under inga
omständigheter läggas i kärl för hushållsavfall!
Det finns två återvinningsplatser längs Plockerotegatan.
Grovsopor, så som möbler, vitvaror, hushållsmaskiner, färgburkar, elektronik
mm samt trädgårdsavfall skall lämnas på återvinningscentraler!
Närmaste återvinningscentral är i Tagene och finns på Karlsbogårdsgatan 30.
Kör längs Tagenevägen mot Hisings Kärra.
Sväng vänster vid Bilprovningen ”Besiktiga”. Då är du på Karlsbogårdsgatan.
Följ sedan vägen upp för backen. Du kommer till en grind som leder in till
området, några meter efter grinden är en avtagsväg åt höger. Där kör man in
för att komma till bommen som leder in till återvinningscentralen.
Alla bostadsrättshavare kan, efter anmälan på återvinningscentral få ett
återvinningskort som ger rätt att sex gånger per år lämna avfall på återvinningscentraler i Göteborg kostnadsfritt.
För öppettider på Tagene ÅVC, hänvisas till Renovas hemsida:
http://www.renova.se/hushall/goteborg/atervinningscentraler/tageneatervinningscentral/
Du kan även nå Kretslopp och Vattens kundservice på tel: 031- 368 27 00
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