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Nyhetsbrev januari 2022 

Årsstämma och motioner 

Datum för årsstämman 2022 är 11 maj. Detta år utökas tiden för inlämnande av 

motioner till att vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. 

Informationsmöte och extra föreningsstämma 

Styrelsen kommer att bjuda in till ett informationsmöte att hållas den 24 

februari, då vi berättar om projekten sortering av matavfall och hushållsavfall 

samt renovering av fönster. 

En extra föreningsstämma för beslut om dessa två projekt samt förslag på 

ändring i föreningens stadgar kommer att hållas den 3 mars.  

Med anledning av coronarestriktionerna kommer informationsmötet att hållas 

digitalt. De medlemmar som inte har möjlighet att koppla upp sig digitalt är 

välkomna att kontakta styrelsen. Extra föreningsstämman kommer att hållas via 

poströstning. Kallelser till mötena skickas separat. 

Sortering av matavfall och hushållsavfall 

I nyhetsbrev i december informerade vi om att obligatorisk matavfallssortering i 

Stockholm införs 1 januari 2023. Bakgrunden är, som vi nog alla vet 

miljömässiga och tar avstamp i EU:s regler om att arbeta för att förebygga 

uppkomsten av avfall och främja återanvändning. Vid avfallssortering kan 

matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Du kan läsa mer om de regler 

som gäller och planeras för på  www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall  

Miljöförvaltningen utövar tillsyn över att matavfallsobligatoriet efterföljs och 

kan utdela vite. Reglerna gäller sedan 2021 för caféer och restauranger och där 

har man börjat göra stickprovskontroller för att kontrollera efterlevnaden av 

reglerna. Dessa kontroller avser såväl att sortering av matavfall görs som att 

fördelningen mellan matavfall och andra hushållssopor är rimlig. 

 

Styrelsen har påbörjat planering för att kunna genomföra matavfallssortering i 

vår förening. Vi har tillsammans med en representant från Stockholm Vatten 

och Avfall haft en genomgång av våra utrymmen i fastigheten och funnit goda 

möjligheter att klara av denna sortering. 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall
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Styrelsen har utarbetat ett förslag som - om detta ska kunna göras på ett hållbart 

och tillförlitligt sätt - samtidigt innebär stängning av sopnedkasten. Se A nedan. 

Styrelsen har emellertid också undersökt möjligheterna till att på något sätt 

behålla sopnedkasten och har här rådgjort med Stockholm Vatten och Avfall 

och inhämtat information från andra bostadsrättsföreningar. Se B nedan. 

Nuvarande sophantering 

För tillfället har fastigheten 8 soprum med s.k. sopkaruseller för sopsäckar. 

Dessa säckar dras manuellt två gånger i veckan till ett uppsamlingsrum, där de 

hämtas av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Soprummen är svåra att hålla 

rena och arbetet med säckar är tungt och oförenligt med dagens möjligheter till 

en arbetsmiljövänligare sophantering. 

A. Förslag stängning av sopnedkast 

 

Det förslag styrelsen har tagit fram för sortering av matavfall och övrigt 

hushållsavfall är att behållare för dessa kommer att finnas i två rum. Det 

ena är det stora uppsamlingsrummet som nu används för sopsäckarna och 

som finns direkt till höger innanför porten vid gaveln mot Johannes skola, 

alltså intill källsorteringsrummet. Det andra rummet är det soprum där 

sopor från uppgång 45 samlas via sopnedkasten och finns intill porten 

mot Roslagsgatan. 

Ändringen föreslås genomföras i två steg, där vi i det första steget stänger 

sopnedkastet i R45 för att färdigställa det soputrymmet till sorteringsrum 

för mat- och hushållssopor. När det andra rummet iordningsställts, i steg 

två, kommer alla sopnedkast att stängas enligt förslaget. Kylaggregat 

kommer att installeras i de två rummen för att förhindra dålig lukt. 

Samtidigt som de två rummen för matavfall och övriga hushållssopor 

färdigställs, planerar styrelsen att skaffa fler behållare för (speciellt) plast 

och eventuellt också för tidningar/kartonger, (kommer att behövas ändå 

då de två som finns i källsorteringsrummet ofta svämmar över) och 

eventuellt behöver tömningsfrekvensen anpassas. Med tanke på hur 

mycket plast och kartonger mm som nu slängs i sopnedkasten, kommer 

utnyttjandet av dessa behållare att öka om sopnedkasten stängs. 

Förutom miljövinst skulle den nya sorteringen sannolikt innebära minskade 

kostnader för sopsortering för vår förening förutsatt att alla boende hjälps åt 
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att hantera avfallssorteringen såsom den är tänkt. Sopkarusellerna 

försvinner och därmed upphör fastighetsskötarens manuella arbete med att dra 

sopsäckar. Utrymme i soprummen frigörs också. 

B. Alternativ till stängning av sopnedkast 

 

1. Utrusta sopuppsamlingsrummen med separata behållare för 

matavfall, men behålla sopnedkasten för hushållssopor. Dvs, den 

boende behöver endast gå ner till uppsamlingsrummen för matavfall och 

inte hushållsavfall. Vi har dock svårt att finna utrymmen till att både ha 

kvar sopkarusellerna med behov av samlingsutrymme för sopsäckarna 

samt utrymme för särskilda kärl för matavfall.  Styrelsen tror heller inte 

att detta kommer att fungera då vi redan idag har stora problem med 

källsorteringen, dvs att plast, kartonger, byggmaterial så som cement (!) 

etc slängs i sopnedkasten. Risken att matavfallssortering inte heller sker, 

är stor. Stockholm Vatten och Avlopp avråder dessutom starkt från detta 

förslag. 

 

2. Utrusta sopnedkasten med en separationsfilm där medlemmen kan 

växla mellan 2 “fack” och slänga matavfall i det ena och 

hushållsavfall i det andra. Detta skulle dock innebära att 

sopkarusellerna behöver bytas ut mot bingar som manuellt töms dagligen, 

vilket leder till ökade kostnader. Risken är också större att avfall fastnar, 

speciellt om medlemmen slänger avfall som inte hör hemma i 

sopnedkasten. 

 

3. Tillfällig dispens. Det finns också en möjlighet att söka dispens från 

matavfallssortering (en avgift tas ut för att behandla dispensansökningar), 

men detta är dels tidsbegränsat och dels ges endast dispens vid “särskilda 

skäl, såsom fastighetens utformning, platsbrist utifrån dåliga 

arbetsmiljöförhållanden, eller risk för olägenheter”. Man ska i en sådan 

ansökan ange vilka alternativ som undersökts och varför de inte fungerar, 

samt ange hur man planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter 

att tiden för dispensansökan gått ut. Styrelsen har funnit att det för vår del 

inte är aktuellt med en sådan ansökan. Vår fastighet har gott om utrymme 

för att ställa om till sortering och skulle sannolikt inte beviljas en sådan 

dispens. 
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Konsekvenser för föreningen om vi stänger sopnedkasten  

- Den boende behöver gå till något av de två rummen och kasta påsarna 

med matavfall resp hushållsavfall 

- Åtta soprumskaruseller avlägsnas till en kostnad som beräknas vara lägre 

än den återkommande kostnad för reparation/underhåll som finns om 

karusellerna är kvar 

- Soprummen görs iordning så de kan användas för förvaring mm, bl.a. 

behöver fastighetsskötaren mer utrymme  

- Källargångarna kommer att kunna hållas rena 

- Kostnaden för sophantering beräknas minska förutsatt att vi alla följer de 

regler som gäller (se under Kostnadsjämförelse längre ner) 

- Eftersom den boende ändå går ner till avfallsrummen för att slänga mat 

och hushållsavfall, ökar sannolikheten att medlemmen också sorterar 

plast, glas och övriga sopor som man ska 

 

Konsekvenser för föreningen om vi inte stänger sopnedkasten  

- Risk för att en stor del av matavfall kastas i sopnedkasten och därmed 

inte kan komposteras 

- Förmodligen fortsatta problem med att plast, kartonger och glas kastas i 

sopnedkasten och orsakar stopp 

- Styrelsen kommer förmodligen med något eller några års mellanrum 

återigen be medlemmarna rösta om stängning av sopnedkasten i takt med 

skärpning av miljökrav vilket tar tid från övrigt styrelsearbete 

- Kostnadsminskningen som blir när matavfall sorteras blir inte lika 

märkbar som den blir om sopnedkasten stängs 

 

Kostnadsjämförelse    

 

Nuvarande årskostnad för hämtning av föreningens hushållssopor (inkl. 

matavfall) samt fastighetsskötarens transport av sopsäckarna i fastigheten 

uppgår till ca 340 tkr.   

 

Kostnaden för hämtning av matavfall visas i denna tabell från Stockholm Vatten 

och Avfall (SVOA): 
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Då dragavståndet från de rum vi föreslår är i enlighet med första kolumnen 

kommer avgiften för hämtning av matavfall att bli de visade beloppen plus 

moms (tabellen gäller för år 2021). Beloppen gäller oavsett antal kärl som 

hämtas och per år, alltså är hämtning 1 gång per vecka helt gratis och hämtning 

2 ggr/vecka kostar 336 kr inkl moms per år, alltså 2 kr per lgh. 

 

Om det SVOA skriver om att ca 30 - 40% av de sopor som kastas är matavfall 

också gäller i vår förening, skulle kostnaden för sophantering kunna minska 

med denna andel av sophämtningen från SVOA. Fastighetsskötarens kostnad 

för dragning av sopsäckar försvinner helt om vi stänger sopnedkasten. Totalt 

bör vi i så fall kunna spara en tredjedel av kostnaden för sophantering. 

För att uppnå denna besparing är det viktigt att vi alla sorterar på ett 

korrekt sätt, att alltså kasta matavfall resp hushållssopor i rätt påsar. 

Styrelsen kommer att lämna detaljerad information om vilken typ av avfall 

som ska lämna var. 
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Som vi skrivit längre upp i texten kommer vi att behöva fler kärl för plast och 

papper/kartong. 2021 års kostnad för källsortering är 133 tkr och den kommer 

då att öka något. 

 

En engångskostnad uppstår om sopkarusellerna fraktas bort. Om 

sopkarusellerna finns kvar kostar emellertid service/reparationer och eventuellt 

utbyte av karusellerna sannolikt mer, som beskrivits ovan. 

           

Ändring i stadgar 

Styrelsen har blivit uppmärksammad på att skrivningen i våra stadgar om att 

fönster är bostadsrättsinnehavarens ansvar medför att styrelsen inte kan besluta 

om renovering av fönster även om beslut fattas på en föreningsstämma. Vi 

kommer därför att, efter avstämning med Fastighetsägarna, föreslå en ändring i 

stadgarna där skrivningen blir att fönster i större utsträckning är föreningens 

ansvar. 

Armaturen i trappuppgångar 

Vi är glada att vi har kunnat lämna de lampor som tagits ner från 

trappuppgångarna som gåva till Röda Korset.  

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 


