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ANVISNING KÄLLSORTERINGSRUMMET! 

För att säkerställa att alla boende i Brf Blåkråkan läser vår instruktion 

om hur vårt källsorteringsrum ska användas samt blir medvetna om att 

risken finns att vi kommer att stänga det lämnar vi detta meddelande i 

varje brevlåda.  

Med den månadskostnad vi haft de senaste månaderna kommer  

kostnaden för ett år att bli ca 140 tkr vilket innebär en dryg fördubbling 

jämfört med bara för ett år sedan. Kostnaden skenar iväg beroende på 

de berg av kartonger och papper, till stor del förorsakat av allt fler e-

handelsinköp, som finns vid varje tömning. 

De flesta av våra boenden värnar om sin boendemiljö och tar ansvar för 

de gemensamma utrymmena så vi vänder oss nu till dig som inte har 

den inställningen. Vi visade bilder på hemsidan senast den 12 oktober 

på överfulla behållare och skräp på golvet och bad om skärpning och att 

visa hänsyn. Trots det har det efteråt varit lika överfullt och skräpigt 

många dagar, såhär tex: 
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I avtalet med vår sopleverantör, Veolia, ingår normalkostnad för       

tömning per behållare. När behållarna är så överfulla som bilderna visar 

innebär det att Veolia måste hämta upp det som ramlat på golvet och 

lägga i en tom behållare och debitera en extra kostnad för den 

tömningen, vilket sker vid de flesta tömningar. Skräpet som därefter 

stannar kvar på golvet ingår inte i deras arbete att ta upp, det gör 

välvilliga medlemmar, fastighetsskötaren och styrelsen.  

Det största problemet nu är kartonger men om alla kartonger töms på 

avvikande innehåll (ex plast!), viks ihop ordentligt och du trycker ner 

dem med handen frigörs utrymme. Men när behållarna är fulla upp till 

kanten ska inget mer kastas där! 

I behållarna för glödlampor, lysrör och batterier är det detta och inget 

annat som ska kastas. Kartonger till glödlampor ska kastas bland 

papper. Tyvärr går det att hitta bordslampor, strykjärn, cigarettändare 

och andra elartiklar i dessa behållare som alltså medlemmar lämnar 

över till fastighetsskötaren och styrelsen att plocka bort innan Veolia 

tömmer. Allt som det inte finns uppsamlingskärl för ska du lämna på  

återbruket eller till en återvinningsstation. 

På dörren till källsorteringsrummet finns en tydlig anvisning om vad 

som får kastas i rummet och vad som inte får kastas i rummet. På 

dörren finns också en karta över vägen till Roslagstulls Återbruk samt 

anvisning om andra ställen inom vårt närområde att promenera till med 

det som inte får plats i källsorteringsrummet samt att ingenting får 

ställas på golvet i rummet.  

Om vi alla hjälps åt att hålla ordning och accepterar att gå några extra 

steg när det behövs kan vi hålla denna gemensamma kostnad nere och 

slippa titta på skräp varje gång vi går in i källsorteringsrummet!  

Om det fortsätter att vara lika överfullt och skräpigt kommer vi att 

överväga stängning av rummet. 

Med vänlig hälsning  Styrelsen 


