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Stockholm 8 maj 2022

Viktig information från Brf Blåkråkan:
Nytt förtydligande gällande sophanteringen
Som framgått av tidigare information kan vår bostadsrättsförening inte ha
kvar sophanteringen som den fungerar idag, då Stockholms stad inför obligatorisk sortering av matavfall. Eftersom det har florerat felaktig information
om vad som gäller vill styrelsen igen påminna om läget och också informera
om det senaste från myndigheterna så att alla har korrekt information!
Bakgrund
Miljöförvaltningen har gått ut med information gällande en möjlig tidsfrist för när
hanteringen av matavfall måste vara löst. Styrelsen har därför åter kontaktat berörda
myndigheter för att säkerställa vad som gäller för vår förening. Vi har konstaterat att datum
för när sortering av matavfall måste vara genomfört i föreningen är ändrat till senast den 1
juli 2024. Det ändrar sålunda inte det faktum att sophanteringen måste förändras.
Vi vill inte tappa styrfart när det gäller allt som behöver lösas gällande sophantering och
frågan ligger självklart kvar inför stämman i maj. Det är av största vikt att de medlemmar
som har frågor kring detta i första hand läser tidigare utskickad information från styrelsen,
och om fler frågor kvarstår kontaktar styrelsen via e-post för korrekt information.
Styrelsen har gjort ett omfattande arbete för att säkerställa att vi kan leva upp till
myndigheternas krav om obligatorisk sortering av matavfall. Målet med styrelsens arbete är
att skapa en effektiv, miljöanpassad och ekonomiskt hållbar lösning gällande hantering av
avfallet.

Grunden till styrelsens förslag som redovisas nedan är följande:
• Vi måste ha en sophantering som uppfyller ställda krav som kommer att gälla alla hushåll i
Stockholm. Det går alltså inte att i framtiden ha kvar sophanteringen som den fungerar idag!
• Vi vill minska föreningens höga kostnader för manuell sophantering.
• Vi vill få bort de merkostnader vi har kopplat till missbruk av sopnedkasten.
• Sist, men förstås inte minst, vill vi göra en insats för en mer hållbar sophantering.
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Styrelsens förslag till lösning
Utifrån dessa mål har vi utvärderat olika lösningsförslag vilket tidigare har redovisats för
och går att läsa om på vår hemsida.
Vi har i vår förening en bra möjlighet att skapa uppsamlingsrum för sopor där medlemmar
kan slänga sitt sorterade avfall. Där kan våra sophämtningsentreprenörer hämta upp
avfallet utan ytterligare manuell hantering. Detta innebär att vi stänger sopnedkasten och
att medlemmarna slänger sitt avfall i uppsamlingsrummen. Det är en mycket bra lösning ur
alla aspekter, då det uppfyller myndigheternas krav och ger en stor ekonomisk besparing
för föreningen, som uppskattas till mellan 100 000 och 150 000 kr per år.

Status
För att kunna nå målen ovan behöver stängningen av sopnedkasten röstas igenom vid
stämman och här behöver vi alltså alla medlemmars hjälp och engagemang.
Som bostadsrättsförening är det viktigt att löpande arbeta med att optimera driften av vår
fastighet och att säkerställa att vi följer uppsatta regelverk och lagkrav. Detta är grunden för
att vi som medlemmar ska kunna ha en långsiktigt trevlig boendemiljö och hålla nere våra
avgifter, trots de kostnadsökningar som vi ser i samhället. Styrelsen jobbar hårt med detta
och hoppas givetvis att medlemmarna har samma målbild!
För de som har frågor kring sophanteringen kommer ni självklart att ges möjlighet att ställa
alla frågor på stämman. Vi hoppas att vi ses på stämman den 11 maj enligt tidigare
utskickad kallelse.

Vänliga hälsningar styrelsen
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