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PÅSEN SOM BLIR BIOGAS

Goda råd
och
förmaningar

Insamlingen av matrester i de bruna påsarna har fungerat
utmärkt och vår förening har bidragit till att utvinna den
biogas som idag är bränsle i de flesta bussar och sopbilar på
Lidingö. Totalt från bostäder, vårdinrättningar, skolor m.fl. på
Lidingö samlas drygt 800 ton(!) matavfall in per år. En fin
insats för en bättre miljö!
Vad händer när du har slängt avfallet i den bruna påsen,
förslutit den och lämnat den i det bruna kärlet i soprummet?
Jo, påsen hämtas en gång i veckan av en speciell sopbil, som
kör det till en anläggning där påsen med innehåll mals och
blandas med lite vatten till en tjock "soppa", som sedan går
vidare för att rötas. Rötning betyder att "soppan" bryts ner
av mikroorganismer i en syrefri miljö så att biogas bildas.
Gasen samlas i stora tankar och transporteras till bränsledepåer för biogasfordon. Det som blir över är biogödsel, som
ger bönderna utmärkt gödning till sina åkrar.
Från den 1 april kommer en ny entreprenör att hämta
avfallet på ett nytt sätt på Lidingö. Transporterna kommer att
ske med nya, röda el-hybridbilar. De hämtar både hushållssopor och matavfall en gång i veckan. Avfallen lastas i skilda
fack i bilen och går till olika anläggningar.

Notera att snittblommor,
krukväxter och jord inte får
slängas i påsen. Men nu i
tulpantider är det ändå ok att
lägga tulpaner i påsen. Vedartade växter har däremot alltid
påsförbud!
Låt matresterna i möjligaste mån rinna av innan du slänger dem. Lägg gärna hushålls- eller tidningspapper i botten av
påsen.
Är påsen blöt, använd dubbla påsar. Skaldjursrester kan
också läggas i dubbla påsar för att minska lukten.
Fyll inte påsen mer än till den streckade linjen.
Vik in kanten på påsen ordentligt innan du slänger den.
Slarvigt förslutna påsar sprider dålig lukt! Särskilt under den
varma årstiden.

BOKA IN VÅRSTÄDDAGEN DEN 6 MAJ

BÄTTRE BELYSNING

Det här är ett mycket trevligt tillfälle att göra nytta och
dessutom lära känna nya och gamla grannar! Samling
klockan 10:00.
OBS! Ny samlingsplats vid det
nya trädgårdsförrådet högst upp i
grå förrådslängan mellan Äppelstigen 2 och 4!
Kl 12:30 serveras en lätt lunch
och kaffe i tältet mellan Södra
Kungsvägen 228 och Västra Allén
16. Välkomna!

Nu har vi bytt belysning i alla tvättstugor. Den är av samma
typ som i trapphusen och vindarna.
Det betyder att lamporna tänds vid minsta rörelse och
släcks cirka två minuter efter det att man lämnat rummet.
Det spar energi och kräver mindre underhåll än de gamla
lysrören.
Snart byter vi också till starkare belysning på våra två
parkeringsplatser vid Södra Kungsvägen 228 och Västra
Allén 16 samt vid Äppelstigen 2 och 4.
Vi hoppas att det ska bidra till att hålla objudna gäster
borta under den mörka årstiden.

LÄR KÄNNA DIN GRANNE!

Anna af Sillén de Mesquita
och Leandro Zappala

Äppelstigen 4

På en brevlåda i Äppelstigen 4 sitter en lapp med texten
"Quarto Theater". Visst blir man blir nyfiken på vilka som bor
där! Det visade sig inte vara helt lätt att få en träff med
lägenhetsinnehavarna Anna af Sillén de Mesquita och
Leandro Zappala. De är två upptagna personer med ett
innehållsrikt program både i Sverige och utomlands.
Dessutom är de föräldrar till lilla Lua Valentina, vilket
naturligtvis också kräver sin tid.
Både Anna och Leandro är dansare. Anna med svensk
mamma, brasiliansk pappa och född i Brasilien. Hon flyttade

med mamma till Lidingö som 6-åring och redan då kände
hon en stark längtan till dans. Under skolåren tog Anna
danslektioner så ofta hon kunde och när hon så småningom
tagit studenten sökte hon sig till Balettakademien.
Leandro föddes, liksom Anna, i Petropolis i Brasilien. Det är
en grön och vacker stad uppe i bergen norr om Rio de
Janeiro. Han växte upp i en dans- och teaterfamilj. Själv
älskade han allehanda sporter och satsade speciellt på
karate, där han erövrade det svarta bältet. Gradvis växte
intresset för fysisk teater, där han kunde använda den
spänst och styrka som alla träningstimmar gett.
År 2003 förändrades tillvaron för Anna och Leandro. Anna
tog danslektioner för Leandros syster och mötte då Leandro.
De märkte direkt att de delade synen på hur dans och andra
konstformer kunde mixas till spännande totalupplevelser.
Efter bara någon månad startade de Quarto Theater, med
tanken att utveckla kreativa projekt med dans, teater,
videokonst, installationer och musik.
Steg för steg har Quarto Theater arbetat vidare med sina
idéer. Nätverket har blivit större och duon har framfört sina
föreställningar på teatrar, museer och gallerier som
Moderna Muséet, Dansens hus, Teater Giljotin, Moderna
Dansteatern i Stockholm och Inkonst i Malmö. Utomlands
har Anna och Leandro uppträtt i Porto (Portugal), Belgrad,
Moskva, Oslo, Berlin, Bryssel, Köpenhamn, Rio…
Vill du se smakprov på Quarto Theaters föreställningar,
titta gärna på www.quartotheater.com. Där finns bland
annat ett avsnitt från den 5 timmar långa "Durational rope"
från Moderna Museet. En suggestiv upplevelse där inte
minst publikens reaktioner visar hur fascinerande och
underhållande det blir när duon ger liv åt ett 1000 meter
långt svart rep.
I vår kommer Anna och Leandro att uppträda på Moderna
HJÄLP MED FÖNSTERPUTS
Museet igen. Något att hålla utkik efter!

HÄR FINNS SVAREN OM BRF ÄPPLET 1-5
Undrar du om regler för andrahandsuthyrning, hur du gör om
du vill renovera, vart du vänder dig för att hyra parkeringsplats eller något annat som rör ditt boende?
De flesta svaren hittar du på vår
hemsida. Via den når du också
vår blogg, där du hittar den
senaste informationen om föreningen. Där kan du också ställa
frågor eller skriva andra inlägg
som rör föreningen. Gå in i högra
spalten under Kategorier/Medlemsinlägg/Lämna en kommentar.
I varje lägenhet ska finnas en lägenhetspärm. Den innehåller också viktig information, men är svårare att hålla
aktuell och därför rekommenderar vi i första hand hemsidan
när du söker information.
Saknar du lägenhetspärm, kontakta husansvarige.
Brf Äpplet 1-5, Södra Kungsvägen 228, 181 62 Lidingö

HAR DU KONTAKTAT COMHEM?
Från den 1 mars har du möjlighet att få ett bra avtal för
bredband, telefoni och TV hos Com Hem. Det innebär att
bredband 100 Mbit/sek, fast telefoni och grundutbudet för
TV-kanaler nu ingår i bostadsrättsavgiften. Samtalsavgift för
fast telefon tillkommer.
Observera att du måste kontakta Com Hem på telefon
0775-17 17 20 för att avtalet ska träda i kraft. De hjälper då
också till att säga upp din nuvarande leverantör av fast
telefoni.
Ditt nuvarande bredband säger du upp själv. Vill du ha
snabbare bredband och/eller fler TV kanaler gör du en
tilläggsbeställning. Vill du inte ha någon förändring alls (ej
bredband, ej fast elefoni via Com Hem, ingen förändring i
TV-utbudet), behöver du inte kontakta Com Hem.

info@brfapplet.se

www.brfapplet.se

