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Hanteringen av hushållssopor 

Som beslutades på förra stämman kommer 

föreningen att ändra hanteringen av de boendes 

hushållssopor. 

 

I enlighet med det beslut som medlemmarna i 

föreningen fattade på stämman har därför tre 

soprum för hushållssopor renoverats och gjorts 

ändamålsenliga för våra nya rutiner. Dessa tre 

soprum i vår fastighet kommer att tas i bruk 

onsdag 1 februari 2012. Som följd av detta 

kommer samma datum alla sopnedkast utom de 

i T37, T39, T41 och T43 att stängas. De av oss 

som bor i övriga portar går då över till att lämna 

våra hushållssopor i ett av de tre nya soprum-

men istället för att som tidigare använda våra 

sopnedkast. 

 

Observera att de nya rutinerna bara gäller våra 

hushållssopor. I övrigt använder vi vårt återvin-

ningsrum som vanligt. 

 

När sker förändringen? 

Datum för övergången är som nämndes ovan 

onsdagen 1 februari 2012. 

 

Var slänger jag mina sopor framöver? 

De tre soprummen, S1, S2 och S3 med placer-

ing enligt bilden, kommer att användas av oss 

boende enligt följande: 
  

S1: T27, T29, T33 och T35 

S2: T17, T19 och T23 

S3: T11, T13 och T15 
 

 
 

Hur kommer jag in i soprummet? 

Föreningen har installerat PAC-läsare för de tre 

soprummen (S1, S2 och S3) och alla befintliga 

PAC-brickor kommer att få behörighet till det 

soprum som skall användas beroende på vilket 

soprum du skall använda beroende på var du 

bor i huset. 

 

Att inte alla kan utnyttja vilket soprum som 

helst beror på att vi önskar få en jämn fördel-

ning av sopor mellan soprummen. 

 

Vad behöver vi tänka på? 

För att behålla våra utrymmen så fräscha som 

möjligt och för allas vår trivsel ber vi alla 

boende att tänka på följande: 
 

– knyt ihop soppåsarna ordentligt 

– förvara inte soppåsarna utanför den egna 

lägenhetsdörren i trapphuset 

 

Notera att alla fortsätter att sortera övrigt i åter-

vinningsrummet precis som tidigare. Det förtjä-

nar dock att påpekas att återvinningsrummet 

inte får användas för byggavfall som uppstår i 

samband med lägenhetsrenoveringar eller för 

avfall från andra fastigheter. Se även informa-

tion på föreningens hemsida www.alnmattet.se. 

 

Sönderkörd gräsmatta 

Att sopbilarna blivit större har särskilt ni som 

bor i T43 kunnat se på gräsmattan utanför por-

ten. Bilen kan helt enkelt inte komma ut från 

gården utan att köra upp på grässlänten med 

känt resultat. Entreprenören kommer under 

våren att på egen bekostnad återställa marken. 

 

Sortering av matavfall 

Föreningen har fått information om matav-

fallsinsamling från Trafikkontorets avdelning 

för avfall. Det utsorterade matavfallet kommer 

att användas för biogasproduktion. Föreningen 

kan ansluta sig till detta projekt om den vill. 

Men det har styrelsen inte reflekterat över ännu. 

Men om föreningen gör det kan det erbjuda 

ekonomiska fördelar i form av lägre kostnader 

för sophämtningen. Vad detta skulle betyda för 

oss kommer vi att återkomma om senare. 

 

 

Men låt oss ta en sak i taget. Nu närmast gäller 

det för oss att vi samarbetar på bästa sätt för att 

de nya rutinerna, som införs onsdag 1 februari, 

skall fungera så smidigt som möjligt. 

 

 

 

Bästa hälsningar 

Styrelsen 
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